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Efter brexit – analys av svenska
intressen inför kommande förhandlingar

Förord
Storbritanniens utträde ur EU, brexit, kommer att få konsekvenser för
Sverige. Inte minst möjligheterna 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 Kommerskollegium 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 sektorsspecifika, är en övergripande
slutsats att det borde ligga i Sveriges intresse att hitta breda lösningar.
Utredningen analyserar därför både specifika sektorer och flera
avgörande horisontella frågor som exempelvis personrörlighet,
dataflöden och hur vi kan försäkra oss om att överenskomna regler följs.
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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
kunskapsunderlag eller uppslagsverk i en rad separata sektorer och
horisontella frågor.
Utredningen har genomförts av ett relativt stort antal utredare och
ämnesråd på Kommerskollegium. 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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Kommerskollegiums förslag 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 WTO-regler 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 detaljhandel) 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 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 affärstjänster. 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 EUmodell för fri datarörlighet att fortsätta gälla i Storbritannien efter
brexit. Datafrågorna kan förväntas vara relativt enkla att lösa, men
på personrörlighetssidan blir det svårare.
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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,
datarörlighet, tullfrihet med liberala ursprungsregler, fungerande
handelsprocedurer och öppenhet för offentlig upphandling, säkerhet
att överenskomna 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
existerande 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
lösning 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.
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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
lösning 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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Sammanfattning och slutsatser
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
utrikeshandelsmyndighet bedömer är av särskild vikt för just Sverige i de
kommande förhandlingarna.
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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 handelsrelation 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 sysselsättning”. Kommerskollegium ska
därefter, i 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 tjänsteexporten, 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 varuimporten 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
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tjänsteimporten (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 handeln idag, såväl inom EU som vid
tredjelandshandel. 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 (endast 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

1

Se Brexit, Alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster och tull- och
handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien. Kommerskollegium 2017.
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innebära att de negativa effekterna av Storbritanniens utträde ur EU
mildras drastiskt. På varuområdet 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.
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 tappning, ger inte de fördelar som
den inre marknaden ger.
Denna utredning bygger vidare på kunskap och insikter från
Kommerskollegiums tidigare brexit-utredning. Kommerskollegium
konstaterar att slutsatserna från föregående utredning fortfarande 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
förutsättningarna 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 expertområden:
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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 handelsintressen 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 övergripande 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 EU-länders 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
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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 sysselsättningen. 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 som fabriker. Det är särskilt relevant för
exporten av tjänster där försäljning genom lokal etablering betraktas som
just export enligt den handelspolitiska definitionen. Att endast se till den
gränsöverskridande exporten innebär alltså att den exportkanalen missas.
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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 detaljhandeln skapar består i tjänster såsom logistik,
marknadsföring och kundbemötande mm – 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 rättighet, 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
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
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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 EUländer, 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 kraftpapper och kraftpapp,
papper och papp, kemisk vedmassa och tidningspapper)



Motorfordon (speciellt underreden försedda med motor,
personbilar, delar och tillbehör till motorfordon samt
gummidäck)
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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 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 exportintresse. 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.
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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 järn- och 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 rättigheter, är mycket relevanta för just
läkemedelsindustrin 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.
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Analys av nya och icke utvalda sektorer
Slutsatserna i utredningen bygger på en nulägesanalys. 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 diskuterats 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 produceras 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

2

Letterone, Global Perspectives Series Indigo Score, tillgänglig via http://globalperspectives.org.uk/indigo-score/table/
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och samarbetsformer och då bedöms brexit inte heller få så stor effekt i
det avseendet.
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 Kommerskollegium visat, är brexit ur ett
handelsperspektiv negativt. EU:s inre marknad syftar till att underlätta
handel i vid bemärkelse, det är dess 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 handelspolitiska 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.
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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 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 personrörlighet snarare än sektorsspecifika regler.

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.
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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 miljöoch sociala aspekter får central betydelse.
Det är alltså viktigt att inte tolka de förslag Kommerskollegium lägger
fram som en helhetslösning. 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 handelssamarbete med
Storbritannien, desto mer attraktivt kan det tänkas te sig för andra länder
att överväga liknande lösningar för dem. Kommerskollegium 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
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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 analyserar 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 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
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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.
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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

Mineralbränslen









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

Trävaror










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

Papper och
pappersmassa









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

Motorfordon och
komponenter till
motorfordon










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

 E-handel: e-handelsdirektivet,
lagval- och jurisdiktionsförordningar,
konsumentskyddsdirektivet
 Bränslekvalitetsdirektivet

 Växtskyddsförordningen
 Timmerförordningen
 Byggproduktförordningen

 Förpackningsdirektivet
 Förordning om material och produkter
avsedda att komma i kontakt med
livsmedel
 Förordningen om frivillig
miljömärkning
 EU:s regler om typgodkännande för
motorfordon
 Förordningen om utsläppsnormer
 Direktivet om mått och vikt för
motorfordon
 Direktivet om pyrotekniska artiklar
 EU:s regler om kyl-,
luftkonditionerings- och
värmepumpsutrustning
 Direktivet om uttjänta fordon
 Direktivet om lösningsmedel
 Batteridirektivet
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Sektorer av
svenskt
intresse

Horisontella regler

Sektorsspecifika regler

Järn, stål och
metaller










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






Gaffeltruckar och
luftpumpar










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

Cider








Immaterialrätten
Dataöverföringar
Personrörlighet
Handelsprocedurer
Tullar och ursprungsregler
Hälsoskyddsregler och tekniska regler

Blöjor och
sanitetsartiklar









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

Gasturbinmotorer









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

EU:s regler om byggprodukter
EU:s regler om motorfordon
EU:s regler om maskiner
Förordningen om import av stål- och
järnprodukter från tredjeland
 Förordningen om handel med
produkter med dubbla
användningsområden
 Gaffeltruckar: maskindirektivet,
lågspänningsdirektivet och direktivet
om elektronisk kompatibilitet samt
radiodirektivet
 Luftpumpar: de samma som EU:s
regler om gaffeltruckar samt RoHS IIdirektivet och EU:S regler om
frånvärme-, luftvärme- och
bergvärmepumpar
 Livsmedelsförordning
 Förordningen om
livsmedelsinformation
 Förordning om material och produkter
avsedda att komma i kontakt med
livsmedel
 Allmänna produktsäkerhetsdirektivet
 Direktivet om medicintekniska
produkter

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

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 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.
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Vid ett utträde ur EU, som inte följs av ett avtal mellan Storbritannien
och EU, kommer handeln till stor del istället regleras av
Världshandelsorganisationen 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 EUregler 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.
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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.
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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 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 tvistlösningssystem 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 Eftadomstolens modell ansvara för tolkningen av avtalet i enlighet med EUrätten.
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. Om avtalet får direkt effekt – som EU-rätten –
ökar förutsebarhet. För att säkerställa en EU-konform tolkning av avtalet
kan en sådan mekanism kompletteras med möjligheten för de nationella
domstolarna att inhämta vägledning om tolkningen av relevanta EUregler från EU-domstolen, eller från en domstol som bygger på Eftadomstolens modell.

Behovet av ett starkt immaterialrättsligt skydd
Sverige är en kunskapsekonomi och vårt handelsutbyte med
Storbritannien har ett högt kunskapsinnehåll. Ovan har nämnts att såväl
FoU som inkomster från nyttjanderätter till immateriella rättigheter är
viktiga sektorer i Sveriges export till Storbritannien. För att skydda dessa
inkomster behövs ett fortsatt starkt patentsystem. Dessutom har Sverige
många starka varumärken – inte minst inom detaljhandeln – och även
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dessa är i behov av fortsatt immaterialrättsligt 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
regleringen 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. Varumärken 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 varumärkesskydd. 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
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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
EU-varumärket, 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 EUvarumärken bör även denna fråga regleras i ett framtida avtal. Ur ett
handelsperspektiv vore det också fördelaktigt om ett eventuellt framtida
enhetligt patentsystem även gällde i Storbritannien.

Offentlig upphandling vid ett avtalslöst brexit
EU har antagit en rad olika direktiv på upphandlingsområdet. 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 icke-diskriminering, 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. Framför allt kan
marknadstillträdet för svenska leverantörer i vissa sektorer påverkas,
beroende vad som avtalas.
I GPA binder länder de delar av sina upphandlingar som de avser öppna
upp för andra länder i s.k. marknadstillträdesannex. Om Storbritannien
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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 (bygg- och
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 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 motsvarar vad som gäller inom EU och det finns
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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
upphandlingen 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 ickediskriminering 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 när det gäller 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 fysisk 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 EU-kommissionen 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
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sig till standardiserade överföringsmekanismer 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 framtagande av interna EUregler för att tydliggöra förbudet mot hinder för dataöverföring inom
unionen. Relationen till tredjeland är dock icke-reglerad på EU-nivå och
här uppstår större osäkerhet vid brexit eftersom varje medlemsstat
individuellt kan införa sådana hinder. Existerande datalokaliseringskrav i
den svenska bokföringslagen 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 Gatsåtaganden 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 EES-lösning 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
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
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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 ickepersonlig data – mot nationella datalagringskrav och hinder för
dataöverföringar, liknande vad som idag finns i frihandelsavtalet TransPacific 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 grundläggande förbud skulle vara
möjligt för att skydda personlig information. Avtalet skulle gällande
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
arbetskraftsrörlighet, 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 Gatsavtalets 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.
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Åtagandena innebär också att ingen arbetsmarknadsprövning ska göras
för de tjänsteleverantörer 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 EESeller 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
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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 upprätthålla 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
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 EU-rättsligt.
Medlemsstaterna samarbetar med varandra genom IMI (Internal Market
Information System, för vilket Kommerskollegium är nationell
samordnare), där de utbyter information för att underlätta
erkännandeprocesserna.
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Vid ett avtalslöst brexit är Storbritannien i princip fritt att besluta om
regler kring yrkeskvalifikationer. 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, (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 ASEAN-området. En
liknande sektorslösning kan vara ett alternativ i avtalet med
Storbritannien om nuvarande system blir svårt att sluta avtal om.
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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 samarbetet 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

39(363)
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 måste inom EU. Dessutom
täcks inte alla krav som 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 begränsningar 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 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 handelshinder, 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.
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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 frihandelsavtalet 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
tjänstedirektivets 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 tjänsteleverantör 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 tillståndsförfaranden
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.
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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 EUregler och nationella regler för att inkludera vissa beståndsdelar i ett
handelsavtal med Storbritannien.
Den andra potentiellt begränsande faktorn är de s.k. mest gynnad nationsklausuler (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 som kräver att styrelseledamöterna 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
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eftersom Ceta inte innehåller motsvarigheter till de regelverk, principer
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 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
affärstjänster 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
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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.

Lösningar för affärstjänster och datatjänster
För att med säkerhet undvika nya handelshinder för de företag som
handlar affärs- och datatjänster med Storbritannien efter brexit behövs ett
ambitiöst frihandelsavtal. Det finns dock mycket lite i ett sådant avtals
tjänstekapitel som berör bara specifikt affärstjänster och datatjänster.
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
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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 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
inremarknadsregelverk 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 konkurrenter 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 ursprungslandsprincipen
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.

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
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inremarkandsregelverket 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 stimulera
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 samarbetskrav 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.

Varuhandel
Tekniska regler för varor idag i handeln med Storbritannien
EU:s metod för att reglera varuhandeln skiljer sig från regleringen av
tjänstehandeln. Inom varuområdet 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 produktlagstiftningen, 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 marknadskontroll inom hela
EU kräver omfattande administrativt samarbete och
informationsutbyte om nationell marknadskontroll.
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2. För det andra har EU väsentliga krav på produkter 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. EUkommissionen 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 motsvarande 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.

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.
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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 TBT-avtalet 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 investeringar 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
harmoniserade 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 standardiseringsorganisationerna. Om BSI fortsatt deltar i den europeiska
standardiseringen innebär det att det i mindre utsträckning
kommer att uppstå konkurrerande brittiska standarder som
överlappar eller duplicerar europeiska standarder.
Standardiseringen kommer därmed, i sig, att ge en
harmoniserande effekt. Om BSI skulle lämna den europeiska
standardiseringen skulle det inte bara drabba spridningen av
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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 utsträckning 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

49(363)
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 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.

50(363)
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 SPS-regler, 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.

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, sanitetsartiklar 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

51(363)
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. Kommerskollegium 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
ursprungsreglerna. Då reglerna begränsar mängden material från
tredjeland som får användas i produktionen för att kunna uppnå ursprung,
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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.
Kommerskollegium förordar ursprungsregler som 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.
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Handelsprocedurer idag i handeln med Storbritannien
EU är en tullunion, vilket alltså betyder att medlemsstaterna har avskaffat
tullarna mellan sig och tillämpar gemensamma tullar mot länder utanför
unionen. Vidare utgör EU:s medlemsstater ett gemensamt tullområde,
vilket är ytterligare en grad av integration som innebär att varuhandeln
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.
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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
ofrånkomligen 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 tull- och 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 kategorier: artiklar enbart
relevanta för EU-medlemsstater, 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 tullagstiftningen (Tull2020-programmet
och motsvarande). EU bör sträva efter att inkludera Storbritannien i
relevanta arbetsgrupper för enhetlig tillämpning av den EU-gemensamma
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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
separata IT-lösningar. De företag som idag bara handlar på EUmarknaden 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 försvinner.
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.

3

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.
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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
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

57(363)
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 växtskyddskontroller vid import eller på att
sundhetscertifikat (frihet från växtskadegörare) ska medfölja sändningar.
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 ansvarssituationen 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 uppdaterar 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 timmerförordningen och byggproduktförordningen 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 EES-lösning 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 motsvarande anmälda organ som finns inom
EU, men innebär ändå att tillverkare har tillgång till dem i sitt hemland.
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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.

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 likalydande krav. Innehållet och
sammansättningen 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
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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 EES-länderna och en EESavtalslösning skulle därmed innebära att direktivet fortsätter att gälla i
Storbritannien efter brexit. En något mer osäker lösning 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 fordonskomponenter 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
teknikinnehåll 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
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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 typgodkännandena 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 EUtypgodkännanden.
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/ECEföreskrifter, 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

61(363)
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 varuexporten 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. 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 regleringsbehov.
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 utredning och att ”handelskrig” är vanligt just inom
stålbranschen. Sammantaget finns det alltså ändå risker för stålet som bör
analyseras djupare.
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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 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 maskindirektiv, 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
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svårt att se en lösning 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 ursprungsregler är
eftersträvansvärt.

Blöjor och sanitetsprodukter
Regleringsmässigt kan de sanitetsprodukter som utgör handelsintressen
delas upp i blöjor för barn och likande sanitetsprodukter förvuxna.
Ansvaret för den som sätter blöjor och sanitetsprodukter 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.
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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 förpackningarna 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 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 EUreglerna 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 ömsesidigt 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.
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.
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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, kan beroende på sitt användningsområde, omfattas av
helt egna regler, under ansvar av europeiska byrån för luftfartssäkerhet
(EASA), eller exempelvis vara komponenter i en maskin bestående av en
drivkälla och en elgenerator. Som komponenter i maskiner regleras
gasturbinmotorer som maskiner, se ovan om gaffeltruckar och
luftpumpar. 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 luftsäkerhetsområdet.
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 ursprungsregler.
Kommerskollegium föreslår också att rådets förordning 1147/2002, den
så kallade luftvärdighetsförordningen, uppdateras så att tullfrihet 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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Introduktion
1 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”. Syftet med uppdraget är att ”underlätta
för regeringen att göra prioriteringar” i samband med de förhandlingar
om en ny handelsrelation med Storbritannien som föranletts av
Storbritanniens beslut att lämna EU.
Uppdraget består av 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 sysselsättning”. Kommerskollegium ska
därefter, i 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”

2 Kommerskollegiums analys
2.1 Metod och disposition
Den första delen är en rent nationalekonomisk/statistisk analys, där vi
valt att göra en mer ambitiös analys av vad som verkligen är de svenska
intressena. Denna del genomfördes innan del 2 kunde påbörjas, vilket var
nödvändigt för att kunna välja ut de sektorer vi ville fokusera på.
Den andra delen, som utgör den övervägande delen av utredningen, är en
regelanalys som till stor del är av juridisk karaktär. Ett tjugotal utredare
på Kommerskollegium har fått jobba utifrån en tolkning av regeringens
uppdrag som arbetats fram. Tolkningen innebor att alla utredare ombetts
att besvara samma frågor inom sina respektive områden enligt följande
mall.
Först har den nuvarande situationen analyserats. Vilka principer, vilka
regelverk och samarbetsformer, finns idag för att upprätthålla den inre
marknaden och påverkar handeln inom olika sektorer? Här har
Kommerskollegium tagit såväl företag som företagsorganisationer och
andra myndigheter till hjälp för att kunna identifiera relevanta regler. Vi
kan konstatera att det finns relativt få sektorsspecifika regelverk, vilket
gjort att denna analys lett oss vidare till mer horisontella frågor, dvs.
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frågor som har betydelse för flera sektorer, i de flesta fall. För att förstå
betydelsen av brexit har vi lagt vikt vid att förklara varför regelverken
och samarbetsformerna är viktiga, på vilket sätt de konkret påverkar
handeln inom sektorn.
Därefter har vi analyserat vad ett avtalslöst Brexit skulle betyda. Alltså
ett läge där ovan beskrivna viktiga regelverk och samarbetsformer inte
längre finns utan handeln regleras av WTO, andra internationella regler
eller rent nationella regelverk. Oavsett vad som ersätter EU:s regler
kommer det nästan alltid leda till att Storbritannien får större utrymme att
utforma sin egen politik, något som också var en av poängerna för de
som ville lämna EU. Vi har dock valt att inte spekulera hur
Storbritannien kommer utnyttja denna nya frihet. Därmed kan vi, på de
flesta områden, inte heller uttala oss om vilka effekterna av ett avtalslöst
brexit skulle bli. Effekterna blir mycket olika beroende på om
Storbritannien avviker från EU eller inte. Vi fokuserar på den osäkerhet
som uppstår i den nya situationen när UK kan ändra reglerna och det inte
längre finns några mekanismer för att säkerställa eller bevisa efterlevnad
av de EU-regler som kommer fortsätta gälla som brittisk lag.
Även om vi inte spekulerar utgår vi ifrån att de tydliga uttalanden som
gjorts från brittisk sida om hur de ska förhålla sig till WTO och andra
internationella konventioner kommer att gälla. Att vi inte spekulerar
betyder alltså att vi inte resonerar kring vilka rent nationella reformer
som kommer ske i Storbritannien.
Som ett tredje steg i analysen har vi försökt hitta lösningar som i största
möjliga mån minskar de problem i form av osäkerhet och kostnader som
brexit kan leda till. Vi har tittat på existerande lösningar i EU:s och andra
länders frihandelsavtal och vi förklarar varför lösningarna i dessa avtal
skulle bidra till att minska problemen. Vi har också tittat på andra, helt
nya, lösningar som skulle kunna bidra.
Slutligen har vi dragit slutsatser för varje område/sektor i analysen.
Konkreta förslag förs fram för att mildra de identifierade problemen som
brexit för med sig för handeln mellan våra länder. Förslagen bör utgöra
underlag till svenska prioriteringar i de kommande förhandlingarna med
Storbritannien.
Vi inleder utredningen med den ekonomiska analysen. Därefter följer de
horisontella avsnitten för att sen gå över i analys av tjänstehandeln och
sist varuhandeln. Inom tjänste- respektive varuområdena finns dessutom
ytterligare horisontella avsnitt, som rör alla tjänster respektive varor,
innan analysen av de olika sektorerna. De horisontella delarna är
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betydligt längre än sektorsanalyserna och det har sin förklaring i att de
viktigaste frågorna vi identifierat är av horisontell natur.
Utredningen inleds med en övergripande beskrivning över EU:s juridiska
ramverk. Det är viktigt för förståelsen av de resonemang som förs såväl
horisontellt som sektorsspecifikt i resten av utredningen.
Analysen av de horisontella reglerna omfattar immaterialrätt, offentlig
upphandling, dataöverföring, viss personrörlighet och
yrkeskvalifikationer vilka behandlas i kapitel 6–10.
Därefter analyseras hur tjänstehandeln kommer att påverkas efter brexit,
mer specifikt analyseras tjänster och etableringar, affärstjänster,
nyttjanderätter till immateriella rättigheter samt detaljhandeln, kapitel
11–14.
Slutligen analyseras olika regelverk såsom handelsprocedurer, tullar,
ursprungsregler, hälsoskydd och tekniska regler ur ett horisontellt
perspektiv samt hur dessa kommer att påverka de sektorer gällande
varuhandel som identifierats som särskilt viktiga svenska intressen i
utredningen, kapitel 14-28.
I respektive avsnitt lämnas förslag på lösningar i ett framtida avtal med
Storbritannien.

2.2 Avgränsningar
I vår analys har vi helt bortsett från den övergångslösning som
förmodligen kommer börja gälla efter det att Storbritannien lämnar EU i
mars 2019. Alla resonemang gäller den situation som uppstår efter det att
Storbritannien helt har lämnat EU, dvs. efter utgången av
övergångsperioden.
Vi har bortsett från den dagliga brexitdebattens alla utspel och därmed
inte tagit hänsyn till vad som föreslås från olika håll och vad som är
”röda linjer” i ett framtida avtal. Vårt fokus har varit att ta fram det som
är ”bäst” rent sakligt för handeln och också alternativa lösningar ifall den
bästa lösningen visar sig vara juridiskt eller tekniskt svår att genomföra.
Den politiska sannolikheten att dessa lösningar kan accepteras eller inte
har vi med andra ord inte tagit hänsyn till.
Slutligen får inte utredningen ses isolerat från två viktiga aspekter av
brexit. För det första har vi inte genomfört någon analys av effekter på
konkurrensvillkor av brexit. Fokus har istället primärt varit att analysera
regelverk som direkt påverkar handeln med Storbritannien, dvs.
uppfyllande av krav som ställs på varor och tjänster, alternativt skapar
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tillräckliga förutsättningar för att handel ska uppstå. Denna avgränsning
innebär dock inte att en analys av konkurrensvillkorens potentiella
förändring är oviktig. En analys av konkurrensaspekter, däri inbegripet
statsstöd, handelspolitiska skyddsinstrument och sociala och
miljömässiga regler är viktig för att säkerställa fortsatt sunda
konkurrensvillkor och säkerställa en rättvis spelplan mellan
Storbritannien och EU, men berörs alltså inte i denna utredning.
För det andra ska nämnas att andra EU-länder kan använda brexit för att
kräva egna lösningar för sitt medlemskap eller välja att följa
Storbritannien och lämna EU. Risken för upplösning av EU:s inre
marknad är svår att uppskatta men en sådan utveckling skulle ha
förödande konsekvenser för Sveriges handelsmöjligheter. Som handelsoch inremarknadsmyndighet ska Kommerskollegium beakta alla dessa
aspekter när vi analyserar brexit och diskuterar möjliga lösningar för att
mildra dess negativa effekter. Svårigheten med en sådan analys är att det
finns en inneboende konflikt mellan intresset att dels bevara så bra
handelsrelationer som möjligt med Storbritannien och dels intresset att
minimera risken att ytterligare medlemsstater lämnar EU. Ju djupare
handelssamarbete med Storbritannien desto mer attraktivt blir det för
andra länder att överväga liknande lösningar för dem.
Kommerskollegium 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.
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3 Sveriges handel med Storbritannien
Enligt regeringsuppdraget ska Kommerskollegium ”utifrån tillgänglig
statistik identifiera vilka sektorer i handeln med varor och tjänster mellan
Sverige och Storbritannien som är särskilt viktiga för svensk ekonomi,
och för svensk sysselsättning”. Kommerskollegium uppdras vidare att
”utifrån svenska intressen och i samråd med regeringskansliet identifiera
ett antal sektorer för vidare analys”. För detta uppdrag har
Kommerskollegium definierat en sektor som ”särskilt viktig” om den
relativt sett är viktigare för Sveriges handel med Storbritannien än för
övriga EU-länders handel med Storbritannien. Detta avser både export
och import och såväl varuhandel som tjänstehandel.
För att en exportsektor ska betecknas som ”särskilt viktig” ska exporten
av varor och tjänster därtill bestå av en hög andel svenskt förädlingsvärde
eller understödja svensk sysselsättning i hög utsträckning. Det första
ledet i analysen visar vilka sektorer som är särskilt viktiga för Sveriges
export till Storbritannien, medan det andra ledet ”kontrollerar” att
exporten inom dessa sektorer också är viktig för svensk ekonomi och
sysselsättning. Motsvarande ”kontroll” är dock inte relevant för
importen.
Kommerskollegium bedömer att dessa tre dimensioner – bruttoexport
och bruttoimport, förädlingsvärde i exporten samt sysselsättning som
understöds av export – sammantaget fångar upp särskilda ”svenska
intressen” i handeln med Storbritannien på ett bra sätt. Det perspektiv på
”svenska intressen” som analysen bygger på utgår i huvudsak från ett
producentperspektiv, dvs. svenska företags export och import, det
förädlingsvärde som skapas i produktionsledet för exporten, samt
sysselsättning som understöds av exporten.4

Det finns andra tänkbara sätt att definiera ”svenska intressen” i handelssammanhang.
Sverige har t.ex. ett övergripande konsumentintresse av import av varor och tjänster
från Storbritannien till hög kvalitet och låga priser. I slutändan är den import vi kan
"köpa” för vår produktion lika viktig ur ett välståndsperspektiv, som export- och
produktionsperspektivet. Eftersom Kommerskollegium bedömer att förhandlingarna om
EU:s framtida handelsrelation med Storbritannien till stor del kommer ske utifrån ett
produktionsperspektiv (med fokus på dels direkta exportintressen, men även företagens
intresse av kostnadseffektiva produktionskedjor, samt t.o.m. medlemsstaters intresse av
att överta produktion från Storbritannien) har vi dock här valt att fokusera på svenska
intressen på export- och produktionssidan. I de samråd som Kommerskollegium har haft
med regeringskansliet har denna tolkning av hur vi bör se på svenska intressen i
förhandlingarna med Storbritannien bekräftats. Samtidigt vill vi understryka att den
analys som Kommerskollegium har valt för att identifiera särskilt viktiga sektorer i
handeln med Storbritannien även fångar upp viktiga svenska importintressen, inklusive
importintressen som avser varor för slutlig konsumtion (se tabell 4).
4
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3.1 Bruttohandelsstatistik5
För att identifiera sektorer av särskilt svenskt intresse har
Kommerskollegium utgått från de tjugo varusektorer samt de sex främsta
tjänsteslagen som är viktigast för Sveriges handel med Storbritannien,
mätt i värde. Värdet av handeln avser årsmedelvärdet under 2014-2016,
för att undvika att ett ovanligt starkt eller svagt år för handeln inom
enstaka sektorer leder till en icke-representativ fördelning. Samtliga
dessa sektorer, listade i tabell 1 och tabell 2 nedan, är viktiga för Sveriges
handel med Storbritannien men alla är inte särskilt viktiga för Sverige
jämfört med övriga EU-länder.

5

För varuhandeln finns flera olika kategoriseringar av sektorer. I denna utredning har vi
använt den så kallade Harmonized System (HS) som används av samtliga EU-länder i
statistiken över utrikeshandel och i EU:s gemensamma tulltaxa. Se ytterligare
beskrivning i kapitel 17.
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Tabell 1. De tjugo främsta varusektorerna för export till och import från Storbritannien, årsmedelvärde
2014-2016 i miljoner kronor

SVERIGES EXPORT TILL STORBRITANNIEN

SVERIGES IMPORT FRÅN STORBRITANNIEN

HS

Beskrivning

Mnkr

HS

Beskrivning

Mnkr

27
87
48
84
44
30
03
85
71
72
26
47
39
90
73
22
94
62
29
96

Mineraliska bränslen
Fordon samt delar och tillbehör
Papper, papp och varor av pappersmassa
Maskiner och apparater
Trä och trävaror
Farmaceutiska produkter
Fisk, kräftdjur, blötdjur
Elektriska maskiner och apparater
Ädla metaller
Järn och stål
Malm, slagg och aska
Vedmassa och papper för återvinning
Plaster och plastvaror
Optiska instrument och apparater
Varor av järn eller stål
Drycker, sprit och ättika
Möbler, sängkläder, madrasser, etc.
Kläder och tillbehör till kläder
Organiska kemikalier
Diverse artiklar
Övriga varusektorer
Totalt

17 313
8 674
6 770
6 400
5 558
3 542
2 965
2 906
2 389
2 010
1 699
1 528
1 443
1 345
1 167
1 100
1 021
978
953
870
7 259
77 890

87
27
84
85
30
72
39
90
40
22
38
29
28
73
34
33
70
32
75
49

Fordon samt delar och tillbehör
Mineraliska bränslen
Maskiner och apparater
Elektriska maskiner och apparater
Farmaceutiska produkter
Järn och stål
Plaster och plastvaror
Optiska instrument och apparater
Gummi och gummivaror
Drycker, sprit och ättika
Diverse kemiska produkter
Organiska kemikalier
Oorganiska kemikalier
Varor av järn eller stål
Tvål, såpa, tvättmedel etc.
Eteriska oljor och resinoider
Glas och glasvaror
Garv- och färgämnesextrakt, etc.
Nickel och varor av nickel
Trycksaker och andra grafiska varor
Övriga varusektorer
Totalt

9 592
9 536
7 767
6 097
3 493
3 080
1 994
1 555
1 371
1 318
821
814
724
689
664
636
568
565
505
504
8 393
60 687

Källa: SCB, Utrikeshandel med varor, Kommerskollegiums beräkningar. Värdet avser det HS-kapitel som anges.

Tabell 2. De sex främsta tjänsteslagen för export till och import från Storbritannien, årsmedelvärde
2014-2016 i miljoner kronor

SVERIGES EXPORT TILL STORBRITANNIEN

SVERIGES IMPORT FRÅN STORBRITANNIEN

Beskrivning

Mnkr

Beskrivning

Mnkr

Övriga affärstjänster
Nyttjande av immateriella rättigheter
Tele-, data- och informationstjänster
Transporttjänster
Resor
Finansiella tjänster
Övriga tjänsteslag
Totalt

14 303
9 803
7 769
7 701
6 914
1 870
2 112
50 471

Resor
Övriga affärstjänster
Nyttjande av immateriella rättigheter
Tele-, data- och informationstjänster
Transporttjänster
Finansiella tjänster
Övriga tjänsteslag
Totalt

17 078
16 168
8 953
7 827
4 927
1 582
1 655
58 190

Källa: SCB, Utrikeshandel med tjänster, Kommerskollegiums beräkningar.

I tabellerna ovan framgår att de viktigaste varusektorerna för Sveriges
export till Storbritannien var mineraliska bränslen, fordon samt delar och
tillbehör, papper och pappersvaror, maskiner och apparater samt trä och
trävaror, medan det för tjänsteexporten främst var övriga affärstjänster,
nyttjanderätter till immateriella rättigheter samt tele-, data- och
informationstjänster som var viktigast. Varuimporten utgjordes främst av
fordon samt delar och tillbehör, mineraliska bränslen samt maskiner och
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apparater (både elektriska och icke-elektriska sådana), medan
tjänsteimporten primärt utgjordes av resor6 och övriga affärstjänster.
I de kommande förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om de
framtida villkoren för handeln är det relevant att känna till vilka sektorer
som är viktigare för Sverige än för övriga EU-länder. Även om samtliga
sektorer i tabellerna ovan bör anses vara viktiga intressen för Sverige ur
ett ekonomiskt perspektiv, är det också relevant att vara medveten om
vilka av sektorerna som övriga EU-länder sannolikt inte kommer ha ett
lika stort intresse av att prioritera i förhandlingar med Storbritannien. I
figur 1–4 presenteras hur stor andel sektorerna i tabell 1 och tabell 2
utgör av Sveriges respektive övriga EU-länders handel med
Storbritannien.
Det framgår att vissa av sektorerna är viktigare för Sveriges handel med
Storbritannien än de är för övriga EU-länders dito. För exporten gäller
detta till exempel för mineraliska bränslen, papper, trä och nyttjanderätter
för immateriella rättigheter. För importen gäller detta för till exempel
fordon samt delar och tillbehör, maskiner och apparater, järn och stål
samt resor.
För vissa av de viktiga sektorerna gäller dock det omvända, det vill säga
att sektorn är viktigare för övriga EU-länders handel med Storbritannien
än för Sveriges dito. Det gäller till exempel för exporten av fordon samt
delar och tillbehör, maskiner och apparater samt farmaceutiska produkter
eller importen av övriga affärstjänster och finansiella tjänster. Sveriges
ekonomi i stort och export till Storbritannien är relativt diversifierad
jämfört med övriga EU-länder.7 Det medför att vissa av de viktiga
sektorerna inte kan anses särskilt viktiga för Sverige även om
exportvärdet (eller importvärdet) inom en given sektor är i paritet med
övriga EU-länders export inom samma sektor.8

6

Resor definieras som den konsumtion som sker av utländska besökare i det land de
besöker. Sveriges import från Storbritannien utgörs alltså av svenskars konsumtion i
Storbritannien (till exempel hotellnätter och restaurangbesök). Själva resan till eller från
Storbritannien faller dock under transporttjänster.
7
http://global-perspectives.org.uk/indigo-score/table/. Sverige har världens femtonde
mest diversifierade ekonomi, den sjunde mest diversifierade av EU:s medlemsstater.
8
Till exempel var Sveriges export till Storbritannien av motorfordon och delar och
tillbehör EU:s tionde högsta mätt i värde, men den fjortonde högsta mätt som andel av
total varuexport.
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Figur 1. Varusektorns andel av total varuexport till Storbritannien från Sverige
samt övriga EU-länder, årsmedelvärde 2014-2016

VARUEXPORT
HS 27 Mineraliska bränslen

HS 87 Fordon samt delar och komponenter

HS 48 Papper, papp och varor av pappersmassa

HS 84 Maskiner och apparater

HS 44 Trä och trävaror

HS 30 Farmaceutiska produkter

HS 85 Elektriska maskiner och apparater

HS 03 Fisk, blötdjur mm

Sverige
HS 71 Ädla metaller

Övriga EU-länder
HS 72 Järn och stål

HS 26 Malm, slagg och aska

HS 39 Plast och plastvaror

HS 47 Vedmassa och återvinningspapper

HS 90 Optiska instrument och apparater

HS 73 Varor av järn eller stål

HS 22 Drycker mm

HS 94 Möbler, madrasser mm

HS 62 Kläder och tillbehör

HS 96 Diverse artiklar

HS 29 Organiska kemikalier

0%

5%

10%

15%

20%

Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar. Andelen avser det HS-kapitel som anges.
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Figur 2. Varusektorns andel av total varuimport från Storbritannien till Sverige
samt övriga EU-länder, årsmedelvärde 2014-2016

VARUIMPORT

HS 87 Fordon samt delar och komponenter

HS 27 Mineraliska bränslen

HS 84 Maskiner och apparater

HS 85 Elektriska maskiner och apparater

HS 30 Farmaceutiska produkter

HS 72 Järn och stål

HS 39 Plast och plastvaror

HS 90 Optiska instrument och apparater

Sverige
HS 40 Gummi och gummivaror

Övriga EU-länder
HS 22 Drycker mm

HS 38 Diverse kemiska produkter

HS 73 Varor av järn eller stål

HS 29 Organiska kemikalier

HS 34 Tvål, såpa, tvättmedel mm

HS 28 Oorganiska kemikalier

HS 33 Eteriska oljor och resinoider

HS 70 Glas och glasvaror

HS 32 Garv- och färgämnesextrakt mm

HS 49 Trycksaker, grafiska varor mm

HS 75 Nickel och nickelvaror
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Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar. Andelen avser det HS-kapitel som anges.
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Figur 3. Tjänsteslagets andel av total tjänsteexport till Storbritannien från Sverige
samt övriga EU-länder, årsmedelvärde 2014-2016

TJÄNSTEEXPORT
Övriga affärstjänster

Nyttjande av immateriella rättigheter

Sverige

Tele-, data- och informationstjänster

Övriga EU-länder
Transporttjänster

Resor

Finansiella tjänster
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Källa: Eurostat, Balance of Payments by country (BPM6), Kommerskollegiums beräkningar.

Figur 4. Tjänsteslagets andel av total tjänsteimport från Storbritannien till Sverige
samt övriga EU-länder, årsmedelvärde 2014-2016

TJÄNSTEIMPORT
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Källa: Eurostat, Balance of Payments by country (BPM6), Kommerskollegiums beräkningar.
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3.2 Vilka sektorer är särskilt viktiga för Sveriges handel med
Storbritannien?
För att slutligen identifiera en sektor som särskilt viktig för Sverige har
Kommerskollegium för detta uppdrag valt att sektorn ska utgöra minst 2
procentenheter större andel av Sveriges totala export till eller import från
Storbritannien än för övriga EU-länders dito.9 För varuhandeln gäller
detta på HS2-nivå, det vill säga den detaljnivå som redovisas i tabell 1.
För tjänstehandeln gäller detta på den detaljnivå som redovisas i tabell 2.
Att utgå från procentenheter istället för procent innebär att hänsyn tas till
sektorns absoluta ekonomiska vikt och inte endast dess relativa
ekonomiska vikt.10 Vikterna är uträknade på årsmedelvärdet av exporten
eller importen under 2014-2016. Varusektorerna är dividerade med total
varuexport eller varuimport medan tjänsteslagen är dividerade med total
tjänsteexport eller tjänsteimport. Beräkningen av sektorernas vikt för
Sveriges, jämfört med övriga EU-länders, handel med Storbritannien är
alltså följande:11
𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑈𝐾
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑈𝐾,𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡Ö𝑣𝑟.𝐸𝑈 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑈𝐾,𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠
=
−
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑈𝐾,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡Ö𝑣𝑟.𝐸𝑈 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑈𝐾,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑈𝐾
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑈𝐾,𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡Ö𝑣𝑟.𝐸𝑈 𝑓𝑟å𝑛 𝑈𝐾,𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠
=
−
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑈𝐾,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡Ö𝑣𝑟.𝐸𝑈 𝑓𝑟å𝑛 𝑈𝐾,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

I Tabell 3 redovisas de varusektorer (på HS2-nivå) och tjänsteslag i tabell
1 och tabell 2 som uppfyller kriteriet om en vikt på minst 2
procentenheter (PE). Där framgår att de sektorer som är särskilt viktiga
för Sveriges varuexport till Storbritannien är mineraliska bränslen,
Egentligen finns ingen etablerad ”praxis” för tröskelvärdet utöver att det ska vara
positivt. Ett tröskelvärde på 2 procentenheter innebär dock att endast handelsflöden som
är av betydande ekonomiskt värde kan nå över ”tröskeln”. Det är önskvärt att inte
inkludera sektorer vars handel är av ringa ekonomiskt värde som särskilt viktiga för
Sverige.
10
Exempel: Land A exporterar för totalt 100 miljarder kronor, Land B för totalt 3 000
miljarder kronor. Land A:s export av sektor 1 uppgår till 10 miljarder kronor, exporten
av sektor B till 20 miljoner kronor. Land B:s export av sektor 1 uppgår till 150 miljarder
kronor, exporten av sektor B till 60 miljoner kronor. Sektor 1 utgör 200 %, eller 5
procentenheter, större vikt för Land A:s export jämfört med Land B:s, medan Sektor B
utgör 1 000 %, eller 0,02 procentenheter, större vikt för Land A:s export jämfört med
Land B:s. Mätt i procent skulle alltså Sektor 2 (exportvärde 20 miljoner kronor, 0,02 %
av total export) anses viktigare för Land A än Sektor 1 (exportvärde 10 miljarder
kronor, 10 % av total export), men mätt i procentenheter skulle Sektor 1 anses viktigare
för Land A än Sektor 2.
11
Formeln är alltså en modifierad version av ekonomen Béla Balassas berömda formel
för ”uppenbarad” komparativ fördel (”revealed” comparative advantage), lanserad i
Balassa, 1965, Trade Liberalisation and ”Revealed” Comparative Advantage, The
Manchester School, 33:2, sid. 99-123.
9
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papper och trä, medan motorfordon och järn och stål är de sektorer som
främst särskiljer sig i varuimporten. För tjänsteexporten är nyttjande av
immateriella rättigheter det tjänsteslag som klarast särskiljer sig medan
motsvarande slag för tjänsteimporten är resor och, precis som i exporten,
nyttjande av immateriella rättigheter.
Tabell 3. Sektorer och tjänsteslag, på övergripande nivå, vars andel av Sveriges totala varuexport,
varuimport, tjänsteexport respektive tjänsteimport till/från Storbritannien var minst 2 procentenheter (PE)
högre än övriga EU-länders dito, medelvärde 2014–2016

Varuexport
Sektor

Varuimport
PE

Sektor

Tjänsteexport
PE

Tjänsteslag

PE

Tjänsteimport
Tjänsteslag

PE

HS 27
Mineraliska bränslen

18,8

HS 87
Fordon samt delar och
tillbehör

4,1

Nyttjande av
immateriella
rättigheter

16,4

Resor

19,2

HS 48
Papper, papp och
varor av
pappersmassa

7,1

HS 72
Järn och stål

3,1

Tele-, data- och
informationstjänster

3,4

Nyttjande av
immateriella
rättigheter

9,5

HS 44
Trä och trävaror

6,2

HS 84
Maskiner och apparater

2,6

Övriga
affärstjänster

2,2

Tele-, data- och
informationstjänster

5,3

HS 03
Fisk, kräftdjur, blötdjur

3,5

HS 27
Mineraliska bränslen

2,6

HS 26
Malm, slagg och aska

2,1

HS 85
Elektriska maskiner och
apparater

2,0

Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar. Andelen avser det HS-kapitel som anges.

HS-klassificeringen är hierarkiskt uppbyggd så att exporten av till
exempel trä och trävaror (HS 44) utgörs av summan av exporten av flera
olika träprodukter på mer detaljerad nivå (HS 44XX, så kallad 4-ställig
nivå).12 Det är således möjligt att en produkt, eller en grupp av produkter,
är särskilt viktiga för Sveriges handel med Storbritannien även om det
övergripande HS-kapitlet inte är det. Till exempel kan en viss typ av
motorfordonsprodukter vara särskilt viktiga för Sveriges export även om
motorfordon i stort inte är det.
Det är också möjligt att det endast är vissa typer av produkter under ett
visst HS-kapitel som är särskilt viktiga för Sverige. Till exempel finns
det många olika typer av malm (HS 26) och det är relevant att känna till
vilken typ av malm det är som är särskilt viktig för Sverige, i händelse av
att de relevanta reglerna för handel skiljer sig åt mellan olika typer av
malm. För att ge mer detaljrikedom görs beräkningarna därför även på
HS4-nivå.13 Eftersom nämnaren fortfarande är total varuexport eller
12

Detaljrikedomen av produkter i den offentligt tillgängliga handelsstatistiken går ända
ner till 8-ställig nivå, dvs. KN 27XXYYZZ (på 8-ställig nivå följer klassificeringen den
Kombinerade Nomenklaturen, KN).
13
I vissa fall är det även möjligt att bryta ner tjänsteslagen på mer detaljerad nivå. I de
fall det är möjligt att se mer i detalj vilka typer av tjänster som handlas redovisas dessa i
kapitel 12-14 där tjänstesektorerna behandlas.
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-import sänker vi dock ”tröskeln” för att sektorn ska anses särskilt viktig
till 0,5 procentenheter.
I Tabell 4 redovisas de varusektorer (på HS4-nivå) som uppfyller kriteriet
om en vikt på minst 0,5 procentenheter.14 Där framgår i mer detalj vilka
typer av produkter som primärt underbygger de särskilt viktiga
sektorerna i Tabell 3. Till exempel kan man utläsa att exporten av
mineraliska bränslen (HS 27) i princip uteslutande utgjordes av
mineraloljor (HS 2710), eftersom skillnaden i procentenheter mellan de
två är mycket liten. Detsamma gäller för virke (HS 4407) och järnmalm
(HS 2601). För exporten av papper (HS 48) är det istället flera olika
produktkategorier som är särskilt viktiga för Sverige. För importen
framkommer att till exempel rå mineralolja (HS 2709), rostfritt stål (HS
7218 och 7219) och personbilar (HS 8703) är särskilt viktiga för Sveriges
import från Storbritannien.
Tabell 4. Sektorer, på mer detaljerad nivå (HS4), vars andel av Sveriges totala varuexport respektive varuimport
till/från Storbritannien var minst 0,5 procentenheter (PE) högre än övriga EU-länders dito, medelvärde 2014-2016

Varuexport
Sektor

Varuexport, forts.
PE

Sektor

PE

Varuimport
Sektor

Varuimport, forts.
PE

Sektor

PE

HS 2710
Mineraloljor, exkl. råolja

18,6

HS 7106
Silver

1,7

HS 2709
Rå mineralolja

5,2

HS 8414
Kompressorer,
luftpumpar mm

0,6

HS 4407
Virke, sågat eller kluvet

6,3

HS 8706
Underreden försedda
med motor

1,3

HS 7218
Rostfritt stål, obearbetat

2,8

HS 8411
Delar till gasturbinmotorer mm

0,6

HS 0302
Fisk, färsk eller kyld

3,3

HS 2206
Jästa drycker (t.ex.
cider)

1,1

HS 8703
Bilar och motorfordon
för personbefordran

2,0

HS 7219
Valsade produkter av
rostfritt stål

0,5

HS 4804
Kraftpapper och
kraftpapp

2,4

HS 9619
Blöjor,
sanitetsartiklar

0,7

HS 8708
Delar och tillbehör till
motorfordon

2,0

HS 2601
Järnmalm

2,2

HS 8427
Gaffeltruckar

0,7

HS 8517
Telefon- och dylika
apparater

1,4

HS 4802
Papper och papp,
obelagt och obestruket

2,1

HS 7208
Valsade produkter av
järn eller stål

0,5

HS 4011
Däck, av gummi

1,0

HS 4810
Papper och papp, belagt
eller bestruket

1,9

HS 4801
Tidningspapper

0,5

HS 8409
Delar till förbränningskolvmotorer

0,9

HS 4703
Kemisk vedmassa

1,8

Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar. Andelen avser den HS-kod som anges.

14

Handelsstatistiken för vissa varugrupper är sekretessbelagd på HS4-nivå. Ingen av
dessa varugrupper har dock en andel av total svensk export till eller import från
Storbritannien för att det ska vara relevant att inkludera dem i denna analys.
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Dessutom framträder vissa produktkategorier som särskilt viktiga för
Sverige även fast den övergripande sektorn inte är det. Till exempel
framgår att Sveriges varuexport utgjordes av en signifikant högre andel
underreden till motorfordon (HS 8706) och jästa drycker (HS 2206) än
övriga EU-länders, trots att dessa sektorer på övergripande nivå (HS 87
Motorfordon och tillbehör samt HS 22 Drycker, sprit och ättika) inte
gjorde det. Detsamma gäller för exporten av silver (HS 7106) och
importen av däck (HS 4011).
Bruttohandelsstatistiken kan, enkelt uttryckt, beskrivas som att den
redovisar värdet av de varor och tjänster som passerar in och ut från
Sverige. Statistiken är exakt, detaljerad och aktuell, och annan
handelsstatistik utgår från bruttohandelsstatistiken. Den tar däremot inte
hänsyn till hur stor del av värdet som skapats i Sverige (se avsnitt 3.3)
och ger därmed inte nödvändigtvis en fullödig bild av hur viktig handeln
är för svensk sysselsättning (se avsnitt 3.4).

3.3 Inhemskt förädlingsvärde i exporten till Storbritannien15
Komponenter, delar och tjänster som används för att producera varor och
tjänster för export är inte sällan importerade från andra länder (ibland rör
det sig även om färdiga varor som importeras för att sedan exporteras
vidare). 63 procent av Sveriges bruttoexport till Storbritannien utgjordes
av svenskt förädlingsvärde år 2014 (senaste året med tillgänglig data),
medan 37 procent således utgjordes av importerat förädlingsvärde. Något
förenklat kan det sägas att det är det svenska förädlingsvärdet, av vilket
en viss del exporteras till andra länder, som är svensk BNP och som
tillfaller Sverige i form av löner till arbetstagare, kapitalavkastning och
skatteintäkter.
Figur 5 visar det inhemska förädlingsvärdet som finns i exporten till
Storbritannien från Sverige respektive övriga EU-länder, för olika
sektorer. De sektorer som redovisas är de som utgör en större andel av
Sveriges export till Storbritannien än övriga EU-länders dito i figurerna 1
och 3 ovan. Dessutom inkluderas sektorer som inte finns med i figurerna
1 och 3 men som är särskilt viktiga för Sveriges handel mätt efter
innehåll av inhemskt förädlingsvärde (och/eller sysselsättning som
understöds av export till Storbritannien, i figur 6).

15

Uppskattningarna av förädlingsvärde i exporten baseras på vissa antaganden och
begränsningar som är viktiga att beakta när siffrorna används. För det första baseras
förädlingsvärdesstatistiken på internationellt harmoniserade input-outputtabeller. Dessa
har kalibrerats för att skapa en helt sammanhållen världsekonomi och baseras delvis på
bristfällig statistik och modellskattningar. För det andra bygger uppskattningarna på ett
antagande om att produktionen för inhemsk efterfrågan och för export följer samma
produktionsfunktion.
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Dessvärre är sektorsindelningen i detta avsnitt inte exakt densamma som
i föregående avsnitt eftersom de kommer från olika källor och bygger på
olika typer av data. Statistiken i figur 1 och 3 mäter vilka varor och
tjänster som exporteras från Sverige och övriga EU-länder. Statistiken i
figur 5 mäter vilken verksamhetsgren företagen som exporterar varor och
tjänster är klassificerad inom. Bruttohandelsstatistiken är dessutom
betydligt mer detaljerad än statistiken över handeln mätt i
förädlingsvärde för varusektorerna.16
Det inhemska förädlingsvärdet som ingår i exporten till Storbritannien
delas upp i direkt och indirekt förädlingsvärde. Det direkta
förädlingsvärdet utgörs av det inhemska förädlingsvärde som genereras
av företagen som exporterar sina varor eller tjänster till Storbritannien.
Det indirekta förädlingsvärdet skapas i företag som säljer sin vara eller
tjänst, det vill säga insatsvaror eller insatstjänster, till företag som i sin
tur exporterar sina varor eller tjänster till Storbritannien. Denna
värdekedja kan givetvis utgöras av flera led med indirekt förädlingsvärde
från många olika sektorer, inklusive den ”egna” sektorn.
Det svenska förädlingsvärdet i exporten till Storbritannien utgjordes till
54 procent av direkt förädlingsvärde och 46 procent indirekt
förädlingsvärde. 65 procent av det direkta förädlingsvärdet genererades i
tillverkningssektorerna medan 35 procent genererades i
tjänstesektorerna.17 Fördelningen mellan direkt och indirekt
förädlingsvärde skiljer sig åt mellan sektorerna. För t.ex. papper
(87 procent), forskning och utveckling (85 procent) och trä (80 procent)
är det direkta förädlingsvärdet klart störst, medan sektorerna skogsbruk
(4 procent) och fastighetstjänster (3 procent) har en mycket låg andel
direkt förädlingsvärde.
För denna utredning har vi valt att endast redovisa sektorernas andel av
direkt inhemskt förädlingsvärde i exporten till Storbritannien. Eftersom
det direkta förädlingsvärdet skapas av det exporterande företagets
För vissa sektorer är ”översättningen” mellan de två indelningarna tämligen tydlig, till
exempel för exporten av trä och trävaror (HS 44). I bruttohandeln mäts värdet av
exporten av träprodukter, i förädlingsvärdeshandeln mäts värdet av exporten från
företag i träsektorn. För andra sektorer är det mindre tydligt, till exempel för exporten
av malm, slagg och aska (HS 26). I bruttohandeln är det möjligt att se att exporten i
princip uteslutande utgörs av järnmalm (se tabell 3b), men i förädlingsvärdesstatistiken
återfinns den exporten i sektorn mineralutvinning, som innefattar utvinning av kol,
råpetroleum, naturgas, metallmalmer (där järnmalm ingår), annan mineralutvinning och
service till utvinning. För tjänstehandeln är det tvärtom, där förädlingsvärdesstatistiken
inte sällan är mer detaljerad än de tjänsteslag som definieras i handelsstatistiken. Detta
gäller särskilt för övriga affärstjänster som i figur 5 består av flera olika tjänstesektorer.
17
Av det totala svenska förädlingsvärdet i exporten till Storbritannien, dvs. både direkt
och indirekt, genererades 49 procent i tillverkningssektorerna och 51 procent i
tjänstesektorerna.
16
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verksamhet blir det närmare kopplat till regelverken för handel med varor
och tjänster som primärt kommer att vara föremål för förhandling i
samband med Storbritanniens EU-utträde. De sektorer som genererar
indirekt förädlingsvärde i exporten till Storbritannien riskerar givetvis
också att påverkas av brexit, men det kommer primärt att ske via
sektorerna som genererar direkt förädlingsvärde. Företagen i till exempel
skogsbrukssektorn, där ett stort indirekt förädlingsvärde skapas, kan
komma att påverkas olika beroende på om de är underleverantörer till
företag som tillverkar till exempel trävaror, pappersvaror eller möbler.18
I figur 5 framgår att i stort sett samtliga sektorer som utgör en signifikant
större andel av Sveriges export till Storbritannien än övriga EU-länders
dito mätt i bruttovärde även gör det mätt i förädlingsvärde, så när som på
en sektor. Exporten av fisk till Storbritannien har ett mycket lågt svenskt
förädlingsvärde. Sektorn utgör endast 0,1 procent av exporten mätt i
förädlingsvärde, jämfört med 3,8 procent mätt i bruttovärde.19
Majoriteten av den svenska fisk som exporteras till Storbritannien (mer
än 90 procent utgörs av lax) är alltså importerad från andra länder,
framför allt från Norge. Den förädling som sker i Sverige utgör en
mycket låg andel av fiskens totala exportvärde.

18

Därmed inte sagt att det inte finns regelverk för till exempel skogsbruk som kan vara
relevanta för handeln med trävaror, pappersvaror eller möbler och därmed kan komma
att bli föremål för förhandling.
19
I bruttoexporten är det förvisso som andel av total varuexport, medan det i
förädlingsvärde är som andel av total export. Fiskexporten kan dock jämföras med till
exempel exporten av papper som i bruttoexporten utgör en andel om 8,7 procent och 9,2
procent i förädlingsvärdesexporten.
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Figur 5. Sveriges och övriga EU-länders inhemska förädlingsvärde i exporten till
Storbritannien, andelar per sektor av total export till Storbritannien, år 2014
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Källa: World Input-Output Database (WIOD), Kommerskollegiums beräkningar.

Mineralutvinning utgjorde inte heller en signifikant högre andel av
Sveriges förädlingsvärdesexport till Storbritannien jämfört med övriga
EU-länders. Sektorn innefattar utvinning av flera olika sorters mineral
(till exempel kol, råpetroleum, aluminium, koppar eller zink) i statistiken
över export av förädlingsvärde medan det i bruttohandelsstatistiken är
möjligt att identifiera specifikt järnmalm som ett särskilt svenskt intresse.
Under de senaste fem åren har Sverige stått för 99,8 procent av EU:s
bruttoexport av järnmalm (HS 2601) till Storbritannien, samtidigt som
järnmalm utgjort 99,7 procent av Sveriges totala export av malm, slagg
och aska (HS 26) till Storbritannien. Det är inte osannolikt att sektorns
inhemska förädlingsvärde i exporten till Storbritannien för Sveriges del
primärt utgjordes av järnmalmsutvinning medan det för övriga EU-länder
primärt utgjordes av utvinning av andra mineraler eller metallmalmer.
Det finns alltså goda skäl att inte utesluta järnmalm som särskilt svenskt
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intresse trots att mineralutvinning i stort inte är det mätt i direkt
förädlingsvärde.20
En annan värdefull insikt som framkommer i figur 5 är att 15 procent av
det direkta svenska förädlingsvärdet i exporten till Storbritannien
genererades av företag i grossist- och detaljhandelssektorn. Företag i
dessa sektorer är tjänsteverksamheter och även om det förädlingsvärde de
skapar härrör från handelsverksamhet är de till stor del beroende av
regelverken för att exportera och importera de varor och tjänster som de
handlar med. Om ett tillverkningsföretag inom träsektorn själva
exporterar trä redovisas denna exportaktivitet som en integrerad del av
produktionen inom sektorn trä och trävaror. Om tillverkningsföretaget
istället säljer sitt trä till en svensk grossist som i sin tur exporterar träet
till Storbritannien redovisas det direkta förädlingsvärdet av
exportaktiviteten inom sektorn grossisthandel. Det tillverkande
träföretagets förädlingsvärde redovisas då som indirekt förädlingsvärde i
sektorn trä och trävaror.

3.4 Sysselsättning som understöds av export till
Storbritannien21
Baserat på statistiken över inhemskt förädlingsvärde i exporten är det
möjligt att beräkna antalet sysselsatta som understöds av exporten till
Storbritannien samt inom vilka sektorer dessa är sysselsatta i Sverige.
Dessa jobb kan även delas in i om de är direkt understödda av export, det
vill säga att jobben återfinns hos de företag som exporterar, eller indirekt
understödda av export, det vill säga att jobben återfinns hos företag som
är underleverantörer av varor eller tjänster till de företag som exporterar.
Av de jobb i Sverige som understöddes av export till Storbritannien år
2014 var 49 procent direkt understödda medan 51 procent var indirekt
understödda. Drygt hälften av de jobb som direkt understöddes av export

20

Mineralutvinning utgjorde dessutom 5,5 procent av det totala svenska indirekta
förädlingsvärdet i exporten till Storbritannien (0,4 procent av övriga EU-länders dito).
Det kan alltså vara så att den svenska järnmalmen exporteras av företag som till
exempel sysslar med ”partihandel med metaller och metallmalmer” som i figuren
återfinns i sektorn Grossisthandel, tillsammans grossisthandlare av flera olika produkter.
Detsamma gäller dock inte för fiskesektorn, som utgjorde en mycket låg andel även av
det indirekta förädlingsvärdet i exporten till Storbritannien.
21
Av samma anledningar som anges i inledningen av avsnitt 2.3 ska uppskattningarna
ses som relativt grova estimat. De bygger på ett antagande om att
produktionsfunktionen, och därmed användningen av arbetskraft, är densamma vid
produktionen för såväl inhemsk efterfrågan som för export.
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till Storbritannien återfanns i tillverkningsindustrin medan den andra
hälften återfanns i tjänstesektorn.22
Figur 6 presenterar sektorernas andelar av det totala antalet sysselsatta
som direkt understöddes av export till Storbritannien. De sektorer som
presenteras är de samma som i figur 5, och det framgår att sektorernas
andelar skiljer sig åt i de båda figurerna, i vissa fall markant.
Raffinerat petroleum och koks, som utgjorde 13 procent av det direkta
svenska förädlingsvärdet i exporten till Storbritannien, utgjorde endast 2
procent av det totala antalet sysselsatta som direkt understöddes av
samma handelsflöde. Att producera och exportera raffinerat petroleum är
alltså inte en särskilt arbetsintensiv verksamhet. Sektorerna papper och
pappersvaror, trä och trävaror samt övriga maskiner och apparater
utgjorde en ungefär lika stor andel av antalet sysselsatta som andel av
förädlingsvärdet. Sysselsatta inom handelssektorerna utgjorde 23 procent
av det totala antalet sysselsatta som direkt understöddes av exporten till
Storbritannien, jämfört med sektorernas 15 procent av det svenska
direkta förädlingsvärdet. Handelssektorerna kan alltså sägas vara relativt
arbetsintensiva verksamheter.
För de flesta av sektorerna som identifierats som särskilt viktiga för
Sveriges export till Storbritannien jämfört med övriga EU-länder i figur 1
och 3 gäller samma sak även mätt i sysselsättning som direkt understöds
av samma flöde. Sektorn grossisthandel var relativt viktigare för svensk
direkt understödd sysselsättning än den var för övriga EU-länder.
Sektorns direkta förädlingsvärde befanns ju i figur 5 utgöra en högre
andel av övriga EU-länders export till Storbritannien än Sveriges dito,
men sett till antalet sysselsatta utgjorde sektorn alltså en större andel av
direkt understödd sysselsättning i Sverige än i övriga EU-länder.
Fiskesektorns andel ökar förvisso något mätt i antalet sysselsatta jämfört
med exporten mätt i förädlingsvärde, men endast till 0,3 procent.

22

Av det totala antalet sysselsatta som understöddes av export till Storbritannien, dvs.
både direkt och indirekt, återfanns 41 procent i tillverkningssektorerna och 59 procent i
tjänstesektorerna.
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Figur 6. Andel per sektor av totalt antal sysselsatta vars sysselsättning direkt
understöddes av Sveriges export till Storbritannien, år 2014
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Källa: World Input-Output Database (WIOD), Kommerskollegiums beräkningar.

3.5 Svenska företags etableringar i Storbritannien
Utöver export och import sker en stor del av det kommersiella utbytet
mellan Sverige och Storbritannien genom att företag hemmahörande i ett
av länderna etablerar dotterbolag i det andra landet. År 2015 var 75 000
personer anställda i svenskägda företag i Storbritannien och 44 000
personer var anställda i brittiskägda företag i Sverige. I den följande
figuren redovisas omsättningen för de svenska företagens dotterbolag i
Storbritannien, uppdelat på olika sektorer. Dessvärre är det statistiska
underlaget inte tillräckligt för att göra en meningsfull jämförelse med
övriga EU-länder.
De sektorer som utgjorde den största andelen av de svenska
multinationella företagens omsättning i Storbritannien var handel och
reparation (det vill säga de tre handelssektorerna i figur 5 och 6),
byggverksamhet samt informations- och kommunikationsverksamhet
(som inkluderar bland annat datatjänster och telekommunikation).
Företag inom handelssektorn är alltså framträdande för exporten till
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Storbritannien men också genom lokal etablering. För företag inom
byggsektorn är det, kanske inte särskilt förvånande med tanke på
verksamhetens beskaffenhet, betydligt mer vanligt förekommande att den
brittiska marknaden nås genom lokal etablering än genom
gränsöverskridande export.
Många av de sektorer som är viktiga exportsektorer är även viktiga för
svenska företags etableringar i Storbritannien. Den aggregerade
statistiken som används i denna utredning medger inte en detaljerad
analys av i hur stor utsträckning Sveriges handel med Storbritannien sker
mellan svenskägda dotterbolag. Det är dock inte osannolikt att i alla fall
en viss del av, till exempel, de svenskägda dotterbolagen etablerade i
Storbritannien inom sektorn tillverkning av trä och trävaror eller
byggsektorn importerar trä från just Sverige. Det importerande och det
exporterande företaget kan till och med vara en del av samma koncern.

Figur 7. Andel per sektor av total omsättning för svenskägda dotterbolag i Storbritannien, år 2015
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Källa: Tillväxtanalys, Kommerskollegiums beräkningar.
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Slutligen kan det nämnas att omsättningen för de svenska
tillverkningsföretagen som är etablerade i Storbritannien var något lägre
än den svenska varuexporten dit. För tjänsteföretagen däremot var
omsättningen för de etablerade företagen klart högre än den svenska
tjänsteexporten. En tolkning av detta är att lokal etablering är en betydligt
viktigare försäljningskanal för tjänstesektorn än det är för
tillverkningssektorn. Omsättningen för de etablerade tjänsteföretagen i
Storbritannien var dock 15 procent högre än tillverkningsföretagens,
medan varuexporten till Storbritannien var 42 procent högre än
tjänsteexporten. För Sveriges del var Storbritannien en viktigare marknad
för den gränsöverskridande tjänsteexporten (9,7 procent av total
tjänsteexport) än för tjänsteexport genom lokal etablering (6,2 procent av
total omsättning för svenskägda tjänsteföretag i utlandet).
Tabell 5. Sveriges varu- och tjänsteexport till Storbritannien samt omsättning för svenska
dotterbolag i Storbritannien inom tillverknings- respektive tjänstesektorn, i miljarder kronor
samt som andel av total varu- och tjänsteexport och total omsättning för svenska dotterbolag
i utlandet inom tillverknings- respektive tjänstesektorn, år 2015

Mdkr

Storbritanniens andel
av total

Sveriges varuexport till Storbritannien

84,5

7,2 %

Omsättning för svenska tillverkningsföretag i Storbritannien

80,3

6,4 %

Sveriges tjänsteexport till Storbritannien

59,4

9,7 %

Omsättning för svenska tjänsteföretag i Storbritannien

92,4

6,2 %

Typ av kommersiell relation

Källa: SCB (varu- och tjänsteexport) och Tillväxtanalys (omsättning), Kommerskollegiums beräkningar.

3.6 Sektorer som analyseras
Baserat på analysen ovan väljs sektorer i Tabell 3 och Tabell 4 samt
detaljhandel i figurerna 5 och 6 ut som särskilda svenska intressen. Några
undantag görs dock, vilket vi redovisar nedan. Därtill gör vi en analys av
både export och import av motorfordon samt delar och tillbehör (HS 87)
även om sektorn i stort inte är viktigare för Sveriges export till
Storbritannien jämfört med övriga EU-länders. Fisk (HS 03 och HS
0302) exkluderas på grund av att exporten innehåller en mycket låg andel
svenskt förädlingsvärde och understöder en mycket låg andel svenska
jobb. Telefon- och dylika apparater (HS 8517) exkluderas eftersom en
mycket låg andel av Sveriges totala import av produkterna kommer från
just Storbritannien. Resor exkluderas från tjänsteimporten eftersom
handeln med tjänsteslaget primärt kommer att påverkas av regler som
faller utanför handelspolitiken (till exempel visumkrav).
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De sektorer som väljs ut för analys är alltså (sektorer som endast är
särskilt viktiga importintressen kursiveras):

















Affärstjänster
o Övriga affärstjänster (särskilt forskning- och utvecklingstjänster)
o Tele-, data- och informationstjänster (särskilt datatjänster)
Nyttjande av immateriella rättigheter
Detaljhandel
Trävaror
o Virke av barrträ (HS 4407)
Papper och pappersmassa
o Kraftpapper och kraftpapp (HS 4804)
o Papper och papp (HS 4802 och HS 4810)
o Kemisk vedmassa (HS 4703)
o Tidningspapper (HS 4801)
Motorfordon
o Underreden försedda med motor (HS 8706)
o Personbilar (HS 8703)
o Delar och tillbehör till motorfordon (HS 8708)
o Däck, av gummi (HS 4011)
Järn, stål och metaller
o Järnmalm (HS 2601)
o Silver (HS 7106)
o Valsade produkter av järn eller stål (HS 7208)
o Rostfritt stål (HS 7218 och HS 7219)
Vissa maskiner och apparater
o Gaffeltruckar (HS 8427)
o Delar till förbränningskolvmotorer (HS 8409)
o Kompressorer, luftpumpar mm (HS 8414)
o Delar till gasturbinmotorer (HS 8411)
Diverse artiklar
o Blöjor, sanitetsartiklar (HS 9619)
Bryggeriprodukter
o Jästa drycker, t.ex. cider (HS 2206)
Mineralolja
o Raffinerade mineraloljeprodukter (HS 2710)
o Rå mineralolja (HS 2709)
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4 Övergripande juridiska frågor
Storbritanniens medlemskap i EU innebär att Storbritannien ingår i EU:s
inre marknad tillsammans med de 27 andra medlemsstaterna. Den inre
marknaden kännetecknas av fri rörlighet för varor, tjänster, personer och
kapital samt fri konkurrens och kompletteras med politik på olika
områden, från miljö och folkhälsa till transport, konsumenter, energi och
jordbruk. För att detta ska fungera krävs det ett gemensamt regelverk.
EU:s rättsgemenskap omfattar regler om de fyra friheterna, tullunionen
samt regler om konkurrens och statligt stöd. Till stora delar styrs dagens
handel med Storbritannien av dessa regler.
När landet lämnar EU kommer de gemensamma reglerna att ersättas av
andra. Om inget avtalas mellan Storbritannien och EU kommer WTO:s
regelverk samt nationella och vissa EU-regler att styra handeln med
Storbritannien. En framtida handel kan också regleras genom ett avtal
mellan EU och Storbritannien.
För de sektorer och områden som är av särskilt intresse för Sverige
analyserar utredningen de mest relevanta EU-reglerna som i dag styr
handeln med Storbritannien samt diskuterar möjliga regelförslag för ett
framtida samarbete med EU. I detta avsnitt presenteras de mest
övergripande juridiska frågorna för utredningen: vad är EU:s regelverk
som i dag reglerar handeln med Storbritannien (avsnitt 4.1), vilka regler
kommer att gälla vid brexit utan avtal (avsnitt 4.2) och hur kan efterlevnad av ett framtida avtal med Storbritannien säkerställas (avsnitt 4.3).

4.1 EU:s regelverk
EU:s regelverk syftar bl.a. till att skapa en välfungerande inre marknad
med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital samt fri
konkurrens. De materiella EU-regler som påverkar handeln med
Storbritannien beskrivs längre ner i utredningen. I detta avsnitt ges
istället en mer övergripande bild av hur EU-rätten är uppbyggd och dess
viktigaste egenskaper.
I huvudsak verkar EU-rätten på två olika sätt.
För det första förbjuds medlemsstaterna att införa och tillämpa krav som
begränsar den fria rörligheten eller snedvrider konkurrensen (s.k. negativ
integration). Exempelvis innebär EU-rätten att tullar, diskriminerande
krav eller olagliga stödåtgärder avskaffas mellan EU:s medlemsstater.
EU:s förbud gäller endast för de hinder som inte kan motiveras utifrån
legitima skyddsintressen (t.ex. skydd för hälsa, miljö, konsumenter) eller
som är mer restriktiva än vad som är nödvändigt för att uppnå detta
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skydd (proportionalitetsprincipen). Dessa förbud följer främst av EU:s
fördrag,23 också kallad “primärrätten”.
För det andra harmoniserar EU-rätten de nationella reglerna på en rad
olika områden, från produktmärkning till yrkeskvalifikationer och
tillstånd för att tillhandahålla tjänster (positiv integration). Dessa regler
antas oftast i form av förordningar, direktiv och beslut,24 också kallade
“sekundärrätt”. Det kan även ske genom hänvisningar till EUgemensamma standarder.25
För svenska företag som handlar med Storbritannien innebär EU:s
regelverk ett antal rättigheter. Som exempel kan nämnas rätten att
etablera sig, tillhandahålla tjänster, delta i upphandlingar, överföra och
behandla data samt kunna konkurrera med brittiska företag på samma
villkor. Tanken är att det ska vara lika enkelt för ett svenskt företag att
göra affärer i Storbritannien som det är inom Sverige.
Eftersom harmoniseringen på EU-nivån sällan är heltäckande och
medlemsstaterna kan införa handelshinder som är motiverade och
proportionerliga, är det dock i praktiken alltid något krångligare att
handla med ett annat EU-land än i det land man är etablerad. Samtidigt
bedöms EU vara den mest integrerade marknaden i världen. Utöver de
krav som EU:s fördrag och sekundärlagstiftning ställer på
medlemsstaterna, har denna framgång sin förklaring i viktiga principer
och mekanismer som säkerställer att EU:s regler efterlevs.
Principen om EU-rättens företräde är central i detta sammanhang. Den
innebär att EU:s regler gäller i medlemsstaterna oavsett det som
föreskrivs i den nationella rätten. Nationella regler som strider mot EU:s
regler ska inte tillämpas och nationella lagstiftare, myndigheter och
domstolar har en skyldighet att tillämpa EU-rätten i en sådan situation.
Vidare har stora delar av EU-rätten direkt effekt vilket innebär att
enskilda och företag kan åberopa dessa i relation till myndigheter och i
domstol. Rätten till domstolsprövning kompletteras med processuella
rättigheter som ges till enskilda och företag, exempelvis rätten att få

23

Särskilt Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (EUF-fördraget).
År 2015 var ca 40 000 sekundärrättsakter i kraft, varav ca 12 000 EU-förordningar,
2 000 EU-direktiv och 20 000 EU-beslut (källa: EUABC.com).
25
År 2015 var ca 60 000 standarder i kraft, varav ca 15 000 från CEN (European
Committee for Standardization), 7 000 från CENELEC (European Committee for
Electrotechnical Standardization) och 37 000 från ETSI (European
Telecommunications Standards Institute) (källa: EUABC.com).
24
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myndighetsbeslut inom en viss tid, att dessa motiveras och reglerna om
omvänd bevisbörda.26
Slutligen bygger EU-rättens effektivitet på EU-domstolens roll och på ett
antal mekanismer som bidrar till en korrekt tillämpning av EU-rätten i
medlemsstaterna. Dessa beskrivs närmare nedan.

EU-domstolen
EU-domstolen är överinstans för tolkningen av EU-rätten inom unionen.
Den kan pröva lagligheten av EU:s regler samt förenligheten av
nationella åtgärder med dessa regler. EU-domstolens avgöranden är
bindande för medlemsstaterna (inklusive nationella domstolar) och
underlättar därmed en enhetlig tolkning av EU-rätten inom unionen.
Merparten av målen i EU-domstolen är överträdelseärenden där
kommissionen stämt medlemsstater för brott mot EU-rätten och
förhandsavgöranden som i huvudsak rör tvister mellan enskilda och
medlemsstaten. I vissa fall kan domstolen även yttra sig om förenligheten
av EU:s internationella åtaganden (t.ex. frihandelsavtal). Några enstaka
mål rör tvister mellan medlemsstaterna.
EU-domstolen har haft stor betydelse för utvecklingen och tillämpningen
av EU-rätten. Viktiga principer, från ömsesidigt erkännande till direkt
effekt och proportionalitetsprincipen, har först fastställts av domstolen
för att sedan kodifieras i EU:s lagstiftning. Vid sidan av Europeiska
kommissionen, rådet och parlamentet är domstolen alltså en
nyckelspelare för utvecklingen av EU:s regler.

Andra mekanismer
EU har också inrättat andra mekanismer som gör det lättare för
medlemsstaterna att tillämpa det gemensamma regelverket på ett korrekt
sätt. Nedan beskrivs de mest relevanta mekanismerna.
På både varu- och tjänsteområden finns det notifieringsmekanismer. I
korthet innebär de att medlemsstaterna ska informera kommissionen och
andra medlemsstaterna om nya regler, exempelvis vid genomförande av
EU:s lagstiftning, framtagande av tekniska krav på produkter27 eller av
26

Ett exempel på omvänd bevisbörda är presumtionen att produkter som säljs lagligt i
ett EU-land även kan säljas i andra EU-länder enligt principen om ömsesidigt
erkännande. Det är med andra ord för värdlandets myndighet att bevisa att en produkt
som säljs lagligt i ett annat EU-land inte uppfyller värdlandets krav, snarare än för
importören att bevisa att produkten uppfyller dessa krav.
27
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) nr 2015/1535 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster.
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krav på tjänsteutövare och etablering.28 Dessa mekanismer har ett
förebyggande syfte eftersom de föranleder en oberoende EU-rättslig
förhandsprövning av nationella krav.
Samarbetsmekanismer innebär att nationella myndigheter ska kunna
hämta information från varandra om ett utländskt företag eller krav som
gäller i hemlandet. Det i sin tur medför en smidigare tillsyn av utländska
företags verksamhet i värdlandet. Det finns olika former av samarbete,
från gemensamma kommunikationskanaler29 till samrådskrav,30 och
samordning av tillsynsärenden.31
Förhandsavgörandeinstitutet som nämns ovan gör det möjligt, och i vissa
fall obligatoriskt, för nationella domstolar att inhämta riktlinjer från EUdomstolen om hur EU-rätten ska tolkas. Denna mekanism säkerställer en
enhetlig tillämpning av EU:s regelverk i medlemsstaterna.
Kommissionens övervakningsfunktion och medlemsstaternas
problemlösningstjänst SOLVIT-nätverket bidrar också till en korrekt
tillämpning av EU-rätten i medlemsstaterna. Kommissionen kan, förutom
att väcka överträdelsetalan i EU-domstolen, godkänna statliga
stödåtgärder och utöva tillsyn av att konkurrensreglerna följs. SOLVIT
kan kostnadsfritt hjälpa företag och privatpersoner att lösa hinder på den
inre marknaden orsakade av nationella myndigheter.32

4.2 Tillämpliga regler vid brexit utan avtal
Om inget annat avtalas kommer EU:s regler om den inre marknaden att
upphöra att gälla i Storbritannien efter brexit. Detta kommer att påverka
de EU-rättigheter som svenska näringsidkare erhåller när de handlar med
Storbritannien. Vidare kommer det att innebära att en rad verktyg som
underlättar den fria rörligheten mellan Sverige och Storbritannien (se
ovan) inte längre kan användas.
Vid ett avtalslöst brexit kommer handel med Storbritannien att styras
främst av andra regler: WTO-regelverk, EU:s regler om handel med
28

Tjänstedirektivet (2006/123/EG).
Exempelvis informationssystemet för den inre marknaden (IMI) som används av
nationella myndigheter för att underlätta gränsöverskridande administrativt samarbete
inom vissa områden (erkännande av utländska yrkeskvalifikationer, tillhandahållande av
gränsöverskridande tjänster, utstationering, osv.).
30
Exempelvis på telekomområdet där nationella regleringsmyndigheter ska samråda
med varandra och kommissionen om marknadsavgränsningen och identifiering av
operatörer med betydande inflytande.
31
Exempelvis samordning av konkurrensärenden och dataskyddsärenden som berör
flera EU-länder.
32
Hjälpen fungerar som ett alternativ till en rättslig process och många gånger kan
problemet lösas snabbare än om den klagande går den formella vägen och anmäler
hindret till kommissionen eller till en nationell domstol.
29
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tredjeland och nationella regler. Dessa regler beskrivs övergripande i
detta avsnitt.

WTO-regelverk
När Storbritannien lämnar EU kommer handeln att ske med utgångspunkt
i det multilaterala WTO-regelverket, om inget avtal finns på plats. WTO
upprätthåller ett globalt regelverk som bidrar till att göra världshandeln
mer öppen och förutsägbar. Storbritannien är medlem i WTO och är
därför bundet till de regler som gäller. WTO-regelverket bärs upp av två
av grundläggande principer: öppenhet och icke-diskriminering (mest
gynnad nationsprincipen (MGN) och nationell behandling).
När det gäller tjänstehandel regleras den genom Gats-avtalet (General
Agreement on Trade in Services). Gats är det avtal som reglerar tjänster
på multilateral nivå. Avtalet är en del av WTO-avtalen och är tillämpligt
för alla åtgärder som direkt eller indirekt påverkar handeln med tjänster.
Eftersom upphandling inte täcks av Gats är även det plurilaterala
Government Procurement Agreement (GPA) relevant i detta
sammanhang. De två viktigaste principerna på tjänsteområdet är
transparens (öppenhet) och icke-diskriminering. Transparens medför krav
på publicering av åtgärder som påverkar handeln och besvarande på
frågor om vad olika åtgärder betyder. Icke-diskriminering i form av
MGN-principen innebär att ett land måste likabehandla liknande tjänster
och tjänsteleverantörer från olika länder. Vid tillträdet till Gats-avtalet
kan ett land lista undantag från MGN-principen. Notera att MGN i Gats
inte motsvara hur MGN fungerar i EU:s frihandelsavtal (se avsnitt 11.2).
Utöver dessa grundläggande principer så gör länder åtaganden om
öppenhet, dvs. ger garantier om marknadstillträde och ickediskriminering (nationell behandling).
Beträffande varuhandeln är det bland annat Gatt, General Agreement on
Tariffs and Trade, TBT-avtalet (Agreement on Technical barriers to
Trade), SPS-avtalet Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures)
och TFA (Trade Facilitation Agreement) som blir det legala ramverket
för handeln mellan EU och Storbritannien. Principen om mest gynnad
nationsbehandling innebär att om en WTO-medlem ger en annan medlem
en handelsförmån (t.ex. i form av en lägre tull), så ska förmånen
utsträckas till samtliga medlemmar. En medlem får alltså inte favorisera
enskilda medlemmar när det gäller import eller export av en vara. I Gatt
finns även en viktig princip om ett allmänt avskaffande av kvantitativa
restriktioner. Enligt artikeln får inte en medlem införa ett totalt
importförbud för en viss vara. En medlem i WTO får samtidigt göra
undantag från ovan nämnda principer. Det kan exempelvis gälla då en
medlem inför en handelshindrande åtgärd för att skydda människors,
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djurs eller växters liv eller hälsa. Sådana åtgärder får dock varken ha en
diskriminerande effekt eller utgöra ett förtäckt handelshinder. Undantag
från Gatt:s grundprincip om mest gynnad nationsbehandling får även
göras för frihandelsavtal och tullunioner.
På immaterialrättens område är det WTO:s Trips-avtal (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) som blir
utgångspunkten efter brexit, om inget avtal finns på plats. Avtalet
innehåller bland annat regler om upphovsrätt, patent, varumärken och
företagshemligheter.

EU-regler som ska tillämpas vid brexit utan avtal
Vid ett avtalslöst brexit kommer EU:s regler för handel med tredjeland
att tillämpas mot Storbritannien. Det gäller exempelvis EU:s
tullagstiftning,33 reglerna om överföring av persondata34 eller om
företagsintern förflyttning av personal från tredjeland.35 Dessa regler
behandlas närmare i respektive avsnitt för de sektorer och områden som
identifierats som särskilt viktiga för Sverige.

Nationella regler – Withdrawal Bill
Utöver WTO:s regelverk och EU:s regler för handel med tredjeland
kommer Sveriges handel med Storbritannien, vid ett avtalslöst brexit, att
styras av svensk och brittisk lagstiftning. Relevanta svenska regler
behandlas närmare i respektive avsnitt för de sektorer och områden som
identifierats som särskilt viktiga för Sverige.
I detta avsnitt diskuteras hur brittisk lagstiftning kan påverka handel med
Sverige. Utgångspunkten här är det lagförslag som Storbritanniens
regering presenterade i juli 2017, den s.k. Withdrawal Bill.36 Förslaget
diskuteras för närvarande i det brittiska parlamentet och det är oklart när
det blir antaget som lag och med vilka ändringar. Utredningen kommer
därför inte att spekulera kring detaljerna i lagförslaget utan beskriva på
en övergripande nivå vilka principer som föreslås styra handeln med EU.
I korthet syftar lagförslaget till att avskaffa lagen om EU-medlemskap
från 1972 och kopiera EU:s lagstiftning såsom det har tolkats av EUdomstolen i brittisk lag. 37 Det senare innebär att de nationella regler som
genomför EU-direktiv kvarstår och att innehållet i EU-förordningar
33

Förordningen (952/2013/EU) om tullkodex för unionen.
Dataskyddsförordningen (2016/679/EU).
35
ICT-direktivet (2014/66/EU).
36
Jfr den brittiska regeringens förslag enligt European Union (Withdrawal) Bill (HC Bill
5 2017-19).
37
EUF-fördragets regler som rör främst den s.k. negativ integration (se ovan) omfattas
inte.
34
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inkorporeras i nationell rätt. En sådan duplicering av EU:s lagstiftning
kan mildra riskerna för radikala regelförändringar.
Kommerskollegium vill dock uppmärksamma de ändringar som
principerna i Withdrawal Bill innebär för handelsmöjligheter med
Storbritannien. För det första kan inte all EU:s lagstiftning översättas i
brittisk rätt. Dessutom saknas det garantier för att inte brittisk lag i ett
senare skede kan komma att ändras. Vidare finns det med lagförslaget en
risk att brittisk lag glider isär från EU-rätten eftersom liknande regler i
Storbritannien och i EU kan komma att tolkas olika, s.k. “regulatorisk
divergens”. Till slut skapas oklarheter kring de förvärvade EUrättigheterna, dvs. de rättigheter som svenska företag erhållit före brexit.
Dessa effekter diskuteras nedan.
EU:s lagstiftning kan inte översättas i sin helhet i brittisk rätt
Vissa EU-regler kan inkorporeras i brittisk rätt utan större ändringar. Det
gäller exempelvis tekniska krav på produkter, förfaranden för offentlig
upphandling och krav på hur persondata ska behandlas. Det kan även i
brittisk lag regleras att erkännande av utländska kvalifikationer, av
importerade varor eller av gränsöverskridande tjänster ska göras i
enlighet med EU:s lagstiftning.
Dessa regler lever dock inte i ett vakuum utan påverkas av rättsordningen
som de tillhör, det som kommissionen kallar för EU:s ekosystem. De
regler som tas fram på EU-nivå följer en egen logik och hänvisar till
principer i EUF-fördraget och andra EU-rättsakter samt till egna EUbegrepp (från icke-diskriminering till proportionalitet).
Samstämmigheten i EU:s regelverk innebär att det inte är möjligt att
isolera en EU-rättsakt från sitt sammanhang och kopiera den i en annan
rättsordning utan att dess innebörd förändras. Exempelvis är
utgångspunkten för de förordningar och direktiv som rör den inre
marknaden en avvägning mellan fri rörlighetsintresse och nationella
skyddsintressen (t.ex. konsument-, miljö- eller hälsoskydd). Det är mot
bakgrund av den avvägningen och i ljuset av EU-rättsliga principer som
dessa rättsakter ska tolkas. Den avvägningen och dessa principer präglar
EU:s lagstiftning men förekommer inte nödvändigtvis i den brittiska
rättsordningen. Även om ordalydelsen i EU:s lagstiftning och i dess
brittiska motsvarighet är exakt densamma kan därför dessa regler från
början ha olika betydelse.
Andra delar av EU:s lagstiftning är svårare att översätta i brittisk lag. De
regler som bygger på att nationella myndigheter ska samarbeta med
varandra kan exempelvis inte dupliceras i brittisk rätt. Detsamma gäller
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för kraven på att i förväg anmäla nationella regler eller stödåtgärder till
kommissionen.
Mer generellt bygger EU:s regelverk på ömsesidighet. Ett ensidigt
åtagande att tillämpa EU:s regler utanför unionen, såsom det föreslås i
Storbritannien, har därför en begränsad effekt. Även om Storbritannien
tillämpar samma produktkrav som i EU, finns det ingen garanti att
medlemsstaterna i EU kan godkänna de brittiska produkter som uppfyller
dessa krav. Ett exempel är den fria rörligheten för CE-märkta produkter
som förutsätter att den som sätter märkningen befinner sig inom EU. Ett
brittiskt krav på att CE-märka vissa produkter i landet kan därför inte
medföra att dessa produkter får tillgång till EU:s inre marknad. En
avtalslösning är nödvändig för att uppnå detta.
Inga garantier mot framtida ändringar
Withdrawal Bill är en unilateral åtgärd från Storbritannien. Den kan
upphävas eller ändras när landet bestämmer det. Till skillnad från
nuvarande situation är Storbritannien, vid ett avtalslöst brexit, inte
bunden att följa andra handelsregler än de som framgår av WTOregelverket.
I avsaknad av bindande internationella förpliktelser för Storbritannien,
råder det en osäkerhet kring hur lång tid de EU-reglerna som omvandlas
till brittisk lag kommer att tillämpas.
Risk för att lagstiftningarna glider isär, s.k. regulatorisk divergens
Om inget annat avtalas mellan EU och Storbritannien kommer EUdomstolens roll som högsta instans för tolkningen av EU-rätten att
upphöra efter brexit.38 Det innebär att brittiska regler som härrör från
EU:s regelverk endast kommer att tolkas av brittiska domstolar.
Dessa regler som tidigare reglerats av EU kommer i både Storbritannien
och EU att justeras successivt genom lagändringar och praxis. Det senare
är särskilt framträdande i Storbritannien vars rättsordning bygger på
prejudikat (ett common law-system).
Då EU-domstolen inte längre kommer att garantera en enhetlig tolkning
av EU-rätten mellan unionen och Storbritannien, kommer kraven som
bygger på EU-rätten med tiden att skilja sig åt mellan EU och
Storbritannien. Skillnaderna kan exempelvis beröra villkoren för att
38

I dagsläget är det oklart om EU-domstolen kommer att behålla en viss roll i
Storbritannien. I det brittiska positionspapperet “Enforcement and Dispute Resolution –
A Future Partnership Paper” (23 augusti 2017) nämns att EU-domstolens avgöranden
före brexit kommer att vara fortsatt bindande för de brittiska domstolarna samt att dessa
kan ta hänsyn till framtida avgöranden.
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meddela tillstånd, märkningskrav eller när en utländsk yrkeskvalifikation
ska erkännas.
Det är svårt att bedöma i vilken mån och i vilken takt den regulatoriska
divergensen kommer att ske. Ju större utrymme en EU-rättsakt lämnar åt
medlemsstaterna desto snabbare kommer skillnader mellan EU och
Storbritannien att uppstå. Risken för regulatorisk divergens blir även
större på områden som utvecklas snabbt och där, av lagtekniska skäl,
praxisen från domstolarna får en framträdande roll, exempelvis när det
gäller digitala frågor.
Osäkerhet kring de “förvärvade” EU-rättigheterna
Sedan 1973, då landet blev EU-medlem, har näringsidkare använt sig av
EU:s regler om fri rörlighet för att sälja varor eller tillhandahålla tjänster
till Storbritannien, eller etablerat sig där. Detta innebär exempelvis att
exporterade varor har godkänts, utländska yrkeskvalifikationer erkänts
och tillstånd att utöva tjänster meddelats i Storbritannien enligt EU:s
regler. De rättigheter som näringsidkare erhållit genom åren enligt dessa
regler har hittills garanterats av EU-domstolen.
Efter brexit kommer dock statusen för de förvärvade EU-rättigheterna att
bli oklar i och med att EU-domstolens inflytande i Storbritannien upphör.
Även om Storbritannien inte ifrågasätter de förvärvade rättigheterna,
finns det ingen garanti att de kommer att skyddas på ett sätt som
överensstämmer med EU-rätten.
Oklarheten är inte begränsad till förhållanden mellan näringsidkare och
den brittiska staten. Även transaktioner mellan privata parter kan
påverkas. Exempelvis i en konsumenttvist som rör ett köp som ägde rum
före brexit blir det svårt för en svensk säljare att förutse hur EU:s regler
om produktgaranti kommer att tolkas av brittiska domstolar efter brexit.

4.3 De juridiska förutsättningarna för ett avtal med
Storbritannien
Om EU och Storbritannien kan komma överens om gemensamma
handelsregler för perioden efter brexit, är det viktigt att säkerställa att
dessa regler efterlevs. Som nämnts ovan är en effektiv, korrekt och
enhetlig tillämpning av EU:s regelverk avgörande för en väl fungerande
inre marknad. Det är angeläget att en liknande ambitionsnivå även gäller
för efterlevnad av ett framtida avtal mellan EU och Storbritannien.
Under respektive avsnitt i utredningen diskuteras olika lösningar och
förslag på hur ett sådant avtal skulle utformas i förhållande till de
sektorer och områden som identifierats som särskilt viktiga för Sverige.
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Detta avsnitt fokuserar på vilka juridiska mekanismer som är önskvärda
för att reglerna i ett avtal med Storbritannien efterlevs. De tre frågor som
diskuteras är: huruvida enskilda och näringsidkare får åberopa avtalet
gentemot brittiska myndigheter och i domstol, hur tvister mellan
avtalsparterna ska lösas och hur en EU-konform tolkning av avtalet kan
säkerställas.39 Som visas kan gemensamma lösningar diskuteras för dessa
frågor.

Möjlighet för enskilda och företag att åberopa avtalet i domstol
Det är sannolikt att avtalet mellan EU och Storbritannien kommer att
innehålla rättigheter för enskilda och näringsidkare. Det är dock oklart
huruvida dessa privata aktörer kommer att kunna göra sina rättigheter
gällande inför nationella domstolar och myndigheter. För att effektivt
kunna ta tillvara sina rättigheter är det mer effektivt om privata aktörer
kan göra dessa gällande inför nationella domstolar, eftersom de annars
behöver förlita sig på att deras respektive stat inleder en tvist mot den
andra staten.
Som nämnts ovan innebär EU-principen om direkt effekt att enskilda och
företag kan åberopa EU-regler i nationella domstolar. Under vissa villkor
omfattar denna princip bestämmelser i EU:s avtal med tredjeland. För att
kunna garantera ett effektivt skydd av privata aktörers intressen är det
önskvärt att avtalet med Storbritannien utformas på ett sätt att det får
direkt effekt inom EU.40
Principen om direkt effekt är dock specifik för EU och förekommer inte i
brittisk rätt. När Storbritannien lämnar EU kommer inte principen att
tillämpas inför brittiska myndigheter och domstolar om inte det framgår
uttryckligen av avtalet. Däremot kan den brittiska lagen som genomför
avtalet41 i den nationella rättsordningen göras gällande inför myndigheter
och domstolar i enlighet med de processuella regler som gäller i landet.

39

Frågan om en mekanism för att lösa tvister mellan investerare och stat (i likhet med
ICS i Ceta) diskuteras inte i utredningen. Ett investeringsskyddsavtal mellan EU och
Storbritannien är idag inte en central fråga bland annat eftersom kommissionens nya
strategi är att förhandla frihandelsavtal och investeringsskydd separat. Bland annat av
denna anledning är det inte troligt att investeringsskydd kommer att vara i centrum för
kommande förhandlingar.
40
Avtalet bör inte uttryckligen utesluta direkt effekt (som det görs i EU:s
frihandelsavtal med Kanada) och utformas på ett sätt att det, enligt EU-domstolens
praxis, ger upphov till ovillkorliga, klara och precisa individuella rättigheter. Se mål
26/62 Van Gend en Loos och F. Martines “Direct Effect of International Agreements of
the European Union”, European Journal of International Law, Volume 25, Issue 1, 1
February 2014.
41
Storbritannien tillämpar ett dualistiskt synsätt på ingångna internationella avtal vilken
innebär att en lag krävs för att ett avtal ska få genomslag i brittisk rätt.

108(363)
Det är dock oklart huruvida denna lösning medför en liknande
skyddsnivå för privata parter som principen om direkt effekt.42
Av de skäl som anges ovan anser Kommerskollegium att det är önskvärt
att avtalet mellan EU och Storbritannien utformas på ett sätt att de
individuella rättigheter som kan följa av avtalet kan göras direkt gällande
inför nationella myndigheter och domstolar i både EU och
Storbritannien.

Tvistlösning mellan avtalsparterna
För att lösa tvister mellan avtalsparterna är det önskvärt att införa en
särskild mekanism för detta i avtalet. Det finns olika modeller för sådana
tvistlösningsmekanismer.
Tvistlösningsmekanismer i EU:s frihandelsavtal med Kanada och
Korea
En lösning för att säkerställa att överenskomna regler efterlevs är att
inkludera tvistlösningsbestämmelser i ett frihandelsavtal. I flera av EU:s
moderna frihandelsavtal, såsom exempelvis i EU:s frihandelsavtal med
Kanada (Ceta) och EU:s frihandelsavtal med Korea, finns bestämmelser
om tvistlösning genom bindande skiljeförfarande. Sådana bestämmelser
bygger i regel på WTO:s tvistlösningsmodell. Detta innebär att
förfarandet inleds med en konsultationsfas43 med möjlighet för den part
som inledde konsultationerna att ta tvisten vidare till skiljeförfarande om
parterna inte kommer överens.44 I tvistlösningsmekanismerna i Ceta och
frihandelsavtalet med Korea finns det ingen permanent skiljenämnd, utan
skiljenämnden väljs ut inför varje tvist.45
I både Ceta och frihandelsavtalet med Korea är dessa
tvistlösningsmekanismer tillämpliga på alla tvister som rör tolkning och
tillämpning av avtalen, med undantag för vissa fall där det anges i avtalet
att tvistlösningsbestämmelserna inte ska vara tillämpliga.46
Att förfarandet är tillämpligt på de flesta bestämmelser i avtalet och att
varje part har rätt att begära att en panel upprättas innebär att parterna i
stor utsträckning har möjlighet att få en fråga prövad. Detta är en fördel
42

Det är oklart dels hur avtalet kommer att genomföras i brittisk lag, dels vilka
rättigheter om exempelvis talerätt som gäller i Storbritannien.
43
Se exempelvis Ceta artikel 29.4 och EU-Korea FTA artikel 14.3. I Ceta finns det även
möjlighet att använda sig av medling för att lösa tvister, se artikel 29.5 och bilaga 29-C.
44
Ceta artikel 29.6 och EU-Korea FTA artikel 14.4.
45
Angående valet av skiljenämnd se Ceta artikel 29.7(2) och (3) och EU-Korea FTA
artikel 14.5(2) och (3).
46
CETA artikel 29.2 och EU-Korea FTA artikel 14.2. Exempelvis omfattas i Ceta inte
bestämmelserna i kapitel 17 om konkurrenspolitik av tvistlösningsförfarandet enligt
artikel 17.4.
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jämfört med tvistlösningssystem i vissa av EU:s andra avtal, exempelvis
tullunionen med Turkiet, där möjligheterna till skiljeförfarande är mer
begränsade.47
I Ceta och frihandelsavtalet med Korea regleras i de aktuella
tvistlösningskapitlen endast tvistlösning mellan parterna till avtalet, det
vill säga staterna och EU,48 vilket innebär att det endast är parterna till
avtalet som har möjlighet att inleda ett tvistlösningsförfarande i
skiljedomstol. I både Ceta och frihandelsavtalet med Korea finns även
generella tolkningsregler. I dessa anges att bestämmelserna i avtalet ska
tolkas i enlighet med tolkningsregler i den internationella sedvanerätten,
inklusive reglerna om tolkning av internationella traktat i
Wienkonventionen om traktaträtten, och att skiljedomspaneler ska ta
hänsyn till tolkningar som gjorts i rapporter från WTO-paneler och
WTO:s överprövningsorgan.49 I frihandelsavtalet med Korea specificeras
att så ska ske när ett åtagande enligt frihandelsavtalet är identiskt med ett
åtagande i WTO-avtalet.
DCFTA Ukraina
Även i EU:s frihandelsavtal med Ukraina, Deep and Comprehensive Free
Trade Agreement (DCFTA), finns bestämmelser om tvistlösning mellan
avtalets parter, och eftersom parterna i detta avtal gjort åtaganden om
viss harmonisering av regelverket kan tvistlösningsmekanismen i detta
avtal vara relevant för ett framtida avtal med Storbritannien.
Det finns likheter mellan tvistlösningsmekanismen i DCFTA och de
tvistlösningsmekanismer som finns i Ceta och avtalet med Korea.
Exempelvis inleds även ett tvistlösningsförfarande i DCFTA med en
konsultationsfas och det finns även i DCFTA möjlighet att ta tvisten
vidare till skiljeförfarande om tvisten inte kan lösas genom
konsultationer. Liksom Ceta och frihandelsavtalet med Korea innehåller
DCFTA tolkningsregler som hänvisar till den internationella
sedvanerätten och till rapporter från WTO-paneler och WTO:s
överprövningsorgan.

47

Europeiska kommissionen. (2016) Study of the EU-Turkey Bilateral Preferential
Trade Framework, Including the Customs Union, and an Assessment of Its Possible
Enhancement Final Report. Hämtad från
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155240.pdf s. 152-153, och
Världsbanken. (2014) Evaluation of the EU-Turkey Customs Union. Hämtad från
http://documents.worldbank.org/curated/en/298151468308967367/Evaluation-of-theEU-Turkey-customs-union, s. 86
48
I Ceta och avtalet med Korea definieras part som antingen EU eller EU:s
medlemsstater eller som EU och EU:s medlemsstater beroende på behörighetsområde
enligt FEU och FEUF, se artikel 1.1 respektive avtal.
49
Ceta artikel 29.17 och EU-Korea FTA artikel 14.16.
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Särskiljande för DCFTA är dock att avtalet innehåller en särskild
bestämmelse för tvistlösning avseende vissa kapitel som rör
harmonisering av regelverk. Bestämmelsen inkluderar en speciell
procedur för förhandsavgöranden som indirekt binder Ukraina till EUdomstolen.50 Proceduren innebär att en skiljenämnd, när fråga uppstår
kring tolkning av en EU-rättslig bestämmelse som refererats till i avtalet,
inte ska avgöra frågan själv, utan ska be om ett förhandsavgörande från
EU-domstolen. Ett sådant förhandsavgörande är bindande för
skiljenämnden.51
Proceduren med förhandsavgöranden är endast tillämplig vad gäller vissa
kapitel, närmare bestämt kapitlen om TBT, SPS, handelsprocedurer,
etablering, tjänstehandel och e-handel, offentlig upphandling samt
konkurrens. Utöver dessa kapitel ska proceduren också tillämpas på
andra bestämmelser som innebär ett åtagande som definieras med
hänvisning till EU-rätt.52
Det finns också bestämmelser i vissa kapitel i DCFTA om att tolkning av
vissa bestämmelser ska göras i överensstämmelse med praxis från EUdomstolen.53 Exempelvis anges i artikel 6 i bilaga XVII, som berör
tillnärmning av regelverket vad gäller vissa tjänstesektorer, att
bestämmelser som till sitt innehåll är identiska med EU-bestämmelser
ska tolkas i överensstämmelse med relevanta avgöranden från EUdomstolen. Tvistlösningsförfarandet i kapitel 14 i DCFTA är dock även
det endast tillämpligt mellan parterna till avtalet.
Andra tvistlösningsmekanismer
Det kan även diskuteras huruvida en modell som bygger på Eftadomstolen kan pröva tvister mellan avtalsparterna. Fördelen med en
sådan modell är att den kan säkerställa en EU-konform tolkning av
avtalet. Modellen diskuteras närmare i nästa underavsnitt.

En EU-konform tolkning av avtalet
Flera av de lösningar som diskuteras i utredningen i förhållande till de
sektorer och områden som identifierats som särskilt viktiga för Sverige
bygger på existerande mekanismer inom EU. Dessa lösningar syftar till

Owen, Joe, Stojanovic, Alex och Rutter, Jill. (2017) Trade after brexit – Options for
the UK’s relationship with the EU (December 2017) Institute for Government, s. 20.
51
DCFTA Ukraina, artikel 322.
52
DCFTA Ukraina, artikel 322.
53
Joe Owen, Alex Stojanovic, Jill Rutter, Trade after brexit – Options for the UK’s
relationship with the EU. Institute for Government. Hämtad från
https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/trade-after-brexit, s. 20.
50
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att, så långt som det är möjligt, fortsätta tillämpa EU-regler och principer
i förhållande till Storbritannien.
I den mån EU-reglerna inkorporeras i avtalet mellan EU och
Storbritannien är det, enligt Kommerskollegium, viktigt att säkerställa en
enhetlig tolkning av dessa regler. Risken annars är att reglerna i avtalet
glider isär från EU-rätten vilket underminerar syftet med likadana regler
inom unionen och i Storbritannien. Ett närliggande problem som bör
undvikas är möjliga konflikter mellan de regler som föreskrivs i avtalet
och EU-rätten.
Den optimala lösningen för båda problemen är att EU-domstolen kvarstår
som överinstans för tolkningen av ett framtida avtal. En sådan lösning
förespråkas av EU i vart fall i förhållande till EU-medborgares rättigheter
i Storbritannien. Mot bakgrund av den inställning Storbritannien uttalat
till EU-domstolens jurisdiktion, diskuteras även nedan en modell som
bygger på Efta-domstolen.
Efta-domstolen tillämpar EES-reglerna i de tre Efta-länderna – Norge,
Island och Liechtenstein – där EU-domstolen saknar jurisdiktion. EES
bygger på gemensamma regler om bl.a. fri rörlighet för varor, tjänster,
personer och kapital.54 Till stora delar har dessa regler samma innehåll
som EU-rätten, varför en sådan modell kan vara relevant för ett framtida
avtal mellan unionen och Storbritannien.
Med undantag för vissa frågor har Efta-domstolen liknande uppgifter
som EU-domstolen. För det första kan Eftas övervakningsorgan väcka
överträdelsetalan mot Efta-länderna vid Efta-domstolen. Vidare kan
dessa länders domstolar inhämta förhandsavgöranden från Eftadomstolen om tolkningen av EES-reglerna. En viktig skillnad när det
gäller förhandsavgöranden är att Efta-domstolens advisory opinions inte
är formellt bindande för domstolarna i Efta-länderna.55
Efta-domstolen ska beakta EU-domstolens praxis men är inte bunden av
den. För att säkerställa en enhetlig tolkning mellan de två domstolarna
har det i EES-avtalet införts en särskild konfliktlösningsmekanism.56
Enligt denna har den gemensamma EES-kommittén57 till uppgift att
granska Efta- och EU-domstolarnas avgöranden och se till att det inte
uppkommer några konflikter. Den gemensamma EES-kommittén kan
54

Mer om EES, se avsnitt 6.2 Brexit, Alternativ till framtida regelverk för tull- och
handelsprocedurer, Kommerskollegium 2017
55
I praktiken finns det få fall där en nationell domstol skulle avvika från Efta-domstolens
tolkning av EES-reglerna. Se S. Magnússon “The Authority of the EFTA Court” in C.
Baudenbacher “The Fundamental Principles of EEA Law” (Springer, 2017).
56
Artiklarna 105 till 111 i EES-avtalet.
57
Med företrädare från Europeiska kommissionen och de tre Efta-länderna.
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inte binda domstolarna men kan medla i syfte att finna en lösning mellan
EU och EES-länderna. Om parterna inte kan komma överens om en
sådan lösning, kan de be EU-domstolen att avgöra hur den relevanta
EES-regeln ska tolkas.58 I praktiken har denna lösningsmekanism aldrig
använts.
Samarbetet mellan EU-domstolen och Efta-domstolen fungerar väl och
båda domstolarna hänvisar till varandra i sina avgörande.59 Dessutom har
EU-länderna och Europeiska kommissionen, under vissa villkor,
möjlighet att intervenera i mål anhängiga i Efta-domstolen. Detsamma
gäller för Efta-länderna och Eftas övervakningsorgan vid anhängiga mål i
EU-domstolen.
En modell liknande Efta-domstolens kan utformas på olika sätt. Dels kan
det i avtalet mellan EU och Storbritannien införas ett krav på att
skiljedomstolen, i vilken parterna till avtalet har möjlighet att inleda en
tvist kan inhämta ett förhandsavgörande från domstolen.60 Domstolen
kan också utses i avtalet som skiljedomstol. Förutsatt att avtalet ges
direkt effekt (se ovan), kan möjligheten att inhämta ett
förhandsavgörande även utvidgas till att gälla avtalsparternas nationella
domstolar.
En Efta-domstolslösning säkerställer att de EU-rättigheter som kommer
att tillämpas i Storbritannien tolkas på samma sätt i landet och inom
unionen. Det är dock oklart om en sådan lösning kan uppfylla EU:s krav
när det gäller jurisdiktion över EU-medborgares rättigheter i
Storbritannien och hur en sådan domstol skulle samarbeta med EUdomstolen.61

4.4 Slutsatser juridiska frågor
EU-domstolen spelar en avgörande roll för en korrekt tillämpning av EUrätten. Den säkerställer en enhetlig tolkning av regelverket och skyddar
företag och enskilda mot nationella regler som inskränker deras
rättigheter. Den kan även lösa tvister mellan medlemsstaterna.

58

Om EES-länderna och EU inte kan komma överens om en sådan hänvisning till EUdomstolen ger EES-avtalet möjlighet för berörd medlemsstat att vidta skyddsåtgärder
eller att temporärt avstå från att tillämpa (“suspend”) avtalet. Eftersom detta aldrig har
använts är det svårt att spekulera kring vilka skyddsåtgärder som skulle kunna vidtas.
59
P. Speitler “Judicial Homogeneity as a Fundamental Principle of the EEA” in C.
Baudenbacher “The Fundamental Principles of EEA Law” (Springer, 2017).
60
Se ovan den proceduren för förhandsavgöranden som beskrivs i förhållande till
DCFTA.
61
S. Blockmans och G. Van der Loo “Brexit: Towards an ‘EFTA-like’ dispute settlement
mechanism” (CEPS, 31 augusti 2017).
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Efter brexit kommer EU-domstolens inflytande över Storbritannien att
upphöra. För att mildra de effekter som detta innebär föreslås här att ett
antal mekanismer införs i avtalet mellan EU och Storbritannien.
För det första föreslår Kommerskollegium att avtalet utformas så att
individuella rättigheter i avtalet kan göras direkt gällande inför nationella
myndigheter och domstolar (principen om direkt effekt). Ett sådant
förslag innebär att enskilda och företag inte behöver förlita sig på att
deras respektive stat inleder en tvist mot den andra staten i de fall de
anser att avtalet inte tolkats eller tillämpats korrekt.
För det andra bör det i avtalet införas en mekanism för att lösa tvister
mellan avtalsparterna. En sådan lösning bör ge möjlighet till ett bindande
skiljeförfarande för tvister som gäller tolkning och tillämpning av
avtalen.
Slutligen föreslås det att EU-domstolen, eller ett oberoende
internationellt organ i likhet med Efta-domstolen, ges möjlighet att tolka
avtalet i enlighet med EU-rätten. Syftet med en sådan lösning är dels att
undvika divergens mellan EU-rätten och de EU-regler som inkorporeras i
avtalet och dels att säkerställa att det inte förekommer någon konflikt
mellan avtalet och EU:s regelverk.
Sammantaget bedömer Kommerskollegium att det är ett centralt svenskt
intresse att ett kommande avtal mellan EU och Storbritannien tolkas på
ett konformt sätt i enlighet med EU-rätten och med de garantier som EUrätten erbjuder idag. Detta kan ske antingen genom att EU-domstolens
jurisdiktion bibehålls eller genom att ett oberoende internationellt organ i
likhet med Efta-domstolen, ges möjlighet att tolka avtalet i enlighet med
EU-rätten.

5 Horisontella frågor – Introduktion
Uppdraget från regeringen var att göra en sektorsanalys.
Kommerskollegium har dock under utredningens gång konstaterat att det
finns behov av analysera ett antal horisontella regelverk som ett
komplement till denna. Skälet är att de flesta regelverk inte är utformade
för att gälla endast i en viss sektor. Dessa regelverk påverkar handeln
med Storbritannien efter brexit och svenska företag, oavsett bransch, kan
behöva förhålla sig till dem. Analysen av de horisontella reglerna
omfattar immaterialrätt, offentlig upphandling, dataöverföring, viss
personrörlighet och yrkeskvalifikationer.
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6 Immaterialrätt
Immateriella rättigheter innebär tidsbegränsade ensamrätter till resultat
av intellektuellt skapande, exempelvis uppfinningar eller konstnärliga
verk, och syftar till att främja innovation och investeringar. Ensamrätten
innebär att innehavaren av en immaterialrätt kan hindra andra från att
använda rättigheten kommersiellt utan innehavarens tillstånd.
Skydd för immateriella rättigheter är särskilt viktigt i kunskapsbaserade
ekonomier såsom Sverige och övriga EU. I handeln mellan Sverige och
Storbritannien står nyttjanderätter till immateriella rättigheter för en stor
del av tjänstehandeln, se kapitel 13.
Immaterialrättsligt skydd är även viktigt för handel. Immateriella
rättigheter är som huvudregel territoriellt begränsade, vilket innebär att
skyddet oftast är begränsat till ett enskilt land. I och med allt mer
globaliserade handelsmönster har behovet av immaterialrättsligt skydd i
andra länder ökat.62
Inom EU harmoniseras delar av det immaterialrättsliga skyddet för att
skapa effektivt skydd för immateriella rättigheter inom hela EU och
minska handelshinder.63 EU strävar efter ett effektivt skydd för
immateriella rättigheter i tredje länder för att öka europeiska företags
konkurrenskraft.64 Detta sker genom ett antal olika verktyg, däribland
frihandelsavtal.
Inom EU finns därmed regler för flera olika immateriella rättigheter som
riskerar att påverkas av brexit.65 Kommerskollegium fokuserar i avsnittet
på de immateriella rättigheter som vi bedömer är mest ekonomiskt
betydelsefulla för svensk export; patent och andra rättigheter som är nära
kopplade till patent såsom tilläggsskydd för patent och varumärken.
Andra immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, skydd för
formgivningar och företagshemligheter är också viktiga för svenska
företag, men bedöms inte vara av lika stor vikt för de sektorer som har
valts ut inom ramen för denna utredning. Det har inte heller funnits
utrymme att granska alla immaterialrätter inom ramen för utredningen.

62

Kommerskollegium. (2012) Piratkopiering i världshandeln- och andra
immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt
perspektiv, s. 5.
63
Europeiska kommissionen. (2018) Intellectual property. Hämtad från:
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property_sv. den 20 februari 2018.
64
Europeiska kommissionen. (2014) Trade, growth and intellectual property – Strategy
for the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries
COM(2014) 389 final.
65
Som några exempel kan nämnas att det även finns EU-rättslig reglering om
formgivningar, upphovsrätt, växtförädlarrätt och biotekniska uppfinningar bland annat.
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6.1 Immaterialrättsliga regler
Reglering av patent inom EU och i europeiska konventioner
Inledning
Patentskyddet regleras idag till stor del utanför EU:s lagstiftning. Den
reglering som finns inom EU som är relaterad till patent gäller
huvudsakligen tilläggsskydd för patent.66 Utanför EU:s reglering finns
möjlighet att söka patent nationellt såväl som på europeisk nivå, men då
på basis av en europeisk konvention. Nationella patent gäller endast i det
land där de söks, medan ett europeiskt patent enligt europeiska
patentkonventionen innebär att man har möjlighet att få ett knippe
nationella patent för olika länder. Utöver dessa regler pågår arbete för att
skapa ett enhetligt patentskydd i 26 EU-länder inom ramen för ett
fördjupat samarbete.
Reglering av tilläggsskydd för patent inom EU
En viktig aspekt av patentskyddet inom vissa branscher är möjligheten att
kunna få tilläggsskydd (Supplementary Protection Certificate, SPC) för
patent, dvs. en förlängning av skyddstiden för patentet. Syftet med
tilläggsskydd för patent är att kompensera för den tid som går mellan
ansökningsdagen för ett patent och tidpunkten då man får ett
godkännande att sälja produkten i de fall där produkter behöver
marknadsgodkännande för att få säljas. Tilläggsskydd för patent kan
exempelvis vara särskilt viktigt för läkemedelsföretag, eftersom en
betydande del av patentets giltighetstid redan kan ha löpt ut när
marknadsgodkännande erhålls.
Till skillnad från patentsystemet som nämnts ovan regleras tilläggsskydd
för läkemedelspatent inom EU, i förordning (EG) nr 469/2009 om
tilläggsskydd för läkemedel.67 Förordningen syftar till att utjämna
skillnader mellan de nationella systemen i olika EU-länder vad gäller
möjligheten att få tilläggsskydd. Förordningen fastställer bland annat
vilka villkor som gäller för att erhålla tilläggsskydd, skyddets föremål
och rättsverkningar samt hur ansökan görs. För att få tilläggsskydd ska
ansökan göras nationellt i det land där grundpatent finns, oavsett om det
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Det finns även andra immateriella rättigheter som kan vara viktiga för exempelvis
läkemedelsföretag såsom skydd för testdata och skydd för biotekniska uppfinningar.
67
Tilläggsskydd finns även för växtskydd, och regleras i förordning (EG) nr 1610/96
om införande av tilläggsskydd för växtmedel.
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rör sig om ett nationellt eller europeiskt grundpatent.68 Tilläggsskydd
innebär att skyddstiden förlängs med maximalt fem år.69
Reglering av patent i europeiska patentkonventionen
Europeiska patent regleras av europeiska patentkonventionen (EPC) som
gäller i dess medlemsstater, dvs. alla EU-länder samt ytterligare 10
länder.70 För europeiska patent enligt europeiska patentkonventionen
finns ett gemensamt system för ansökningar vilket innebär att man
genom en ansökan kan få patent i flera länder som är parter till
konventionen. Ansökan granskas centralt av europeiska patentverket
EPO. Meddelade patent får samma rättsverkan som nationella patent i de
länder för vilka de beviljas.71 Detta system innebär att det blir enklare
och billigare för företag att ansöka om patent eftersom endast en ansökan
behöver göras, till skillnad från när man ansöker om patentskydd
nationellt och en ansökan behöver göras i varje land. I princip behöver
dock europeiska patent valideras (bekräftas) nationellt i varje land. De
krav som ställs vad gäller validering och översättning kan skilja sig åt
mellan olika länder. Europeiska patent behöver även upprätthållas (t.ex.
genom att avgifter betalas) nationellt och vid intrång måste europeiska
patent försvaras i nationella domstolar i varje land.
Framtida enhetligt patent inom EU
Inom EU pågår arbete med ett enhetligt patentsystem72 som ska
komplettera de övriga systemen med nationella och europeiska patent.
Det enhetliga patentsystemet kommer att ge samma skydd i de 26 EUmedlemsstater som är med i det fördjupade samarbetet (alla EUmedlemsstater utom Spanien och Kroatien). Det enhetliga patentet
kommer att baseras på ett europeiskt patent, och efter att ett europeiskt
patent beviljats kommer det finnas möjlighet att göra en begäran om att
patentet ska ha enhetlig effekt i EU-medlemsstater som deltar i det
fördjupade samarbetet.73 Detta kommer ytterligare att förenkla för företag
eftersom man exempelvis inte längre kommer att behöva validera patent
nationellt eller betala avgifter i varje land. En annan fördel är att det inom
68

Förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel, artikel 9.
Förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel, artikel 13.
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De tio länderna utanför EU är Albanien, Schweiz, Island, Liechtenstein, Monaco,
Makedonien, Norge, Serbien, San Marino och Turkiet.
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EPC artikel 64. Se även European Patent Office (2017) How to get a European Patent
– Guide for applicants 17:e upplagan. Hämtad från:
https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants.html, s. 10.
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Det enhetliga patentsystemet består av förordning (EU) No 1257/2012 om fördjupat
samarbete vad gäller ett enhetligt patentskydd, förordning (EU) No 1260/2012 som
reglerar frågor avseende översättning och ett avtal om en enhetlig patentdomstol.
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European Patent Office. (2017), Unitary Patent. Hämtad från
https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html den 14 februari 2018.
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ramen för det enhetliga patentsystemet även kommer att finnas en
särskild domstol, en enhetlig patentdomstol, som kommer att avgöra
tvister avseende intrång och giltighetsfrågor för enhetliga patent och
europeiska patent. Patent med enhetlig effekt kommer därmed inte att
behöva försvaras i varje nationell domstol där intrång sker utan endast i
en domstol.
Systemet med det enhetliga patentet ska börja tillämpas när avtalet om en
enhetlig patentdomstol ratificerats av 13 länder, bland vilka de tre EUmedlemsstater med störst antal europeiska patent året innan avtalet
skrevs under måste finnas med. Detta innebär att Storbritannien,
Frankrike och Tyskland måste ha ratificerat avtalet för att det ska träda i
kraft. I nuläget har 1574 länder ratificerat domstolsavtalet, men det
återstår fortfarande för Tyskland och Storbritannien att ratificera innan
det kan träda ikraft. Det är dock oklart om och när detta kommer att ske.

Reglering av varumärken inom EU
Inom EU finns det möjlighet att skydda varumärken både på EU-nivå,
som EU-varumärken,75 vilka gäller på samma sätt inom hela EU, och på
nationell nivå, vilket innebär att ett varumärke skyddas enligt nationell
lagstiftning inom ett land. Även det nationella skyddet påverkas dock av
EU-lagstiftning eftersom det bygger på direktiv som syftar till att
tillnärma medlemsstaternas lagstiftning om varumärken.
Systemet med EU-varumärken förenklar för företag som vill skydda
varumärken i flera länder. Systemet innebär en möjlighet att genom en
registreringsprocess få en exklusiv rättighet med samma rättsverkan inom
alla 28 EU-medlemsstater. Registrering sker hos EU:s
immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Detta innebär dels att företag kan
skydda varumärken i alla EU-länder genom en ansökan, och dels att
skyddet gäller på samma sätt i alla länder.
Nationella varumärken gäller däremot endast i ett land, och ansökan om
skydd prövas i varje land där ett företag vill skydda ett varumärke enligt
det aktuella landets lagstiftning. För företag som vill skydda sitt
varumärke i flera länder kan detta innebära att parallella ansökningar
måste göras, vilket leder till mer administration. En annan möjlighet är
dock att istället använda ett internationellt system för
varumärkesregistreringar, se vidare avsnitt 6.3. Eftersom skyddets nivå
regleras i nationell rätt kan varumärkesskyddet även variera mellan olika
74

Europeiska rådet, Agreement on a unified patent court. Hämtat från:
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treatiesagreements/agreement/?id=2013001 den 7 februari 2018.
75
Förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken.
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länder. Det nationella skyddet för varumärken inom EU påverkas dock av
EU-lagstiftning76 som till viss del harmoniserar varumärkesskyddet inom
EU. Detta innebär att, även vad gäller det nationella varumärkesskyddet,
vissa regler är motsvarande inom de olika EU-länderna. EU-direktiven
reglerar bland annat vilka tecken som kan utgöra varumärken, vad som
utgör hinder för registrering av ett varumärke, bestämmelser om vilka
rättigheter ett varumärke för med sig, regler om konsumtion samt regler
om upphävande av varumärkesrättigheter.

Reglering av säkerställande av immateriella rättigheter inom
EU
En viktig aspekt av det immaterialrättsliga skyddet är hur reglerna
upprätthålls samt de möjligheter en rättighetshavare har att skydda sina
rättigheter mot intrång. Därför är reglerna om säkerställande av
immateriella rättigheter av vikt. Med säkerställande avses samhällets
mekanismer för att upprätthålla reglerna, vilket innefattar bland annat
åtgärder av tullen, polisen och domstolsväsendet.
Inom EU regleras säkerställande av immateriella rättigheter i ett direktiv
och en förordning, som reglerar dels civilrättsliga förfaranden och dels
tullmyndigheters ingripanden.
Säkerställande är reglerat i direktiv 2004/48/EG om säkerställande av
skyddet för immateriella rättigheter (IPRED-direktivet). Direktivet är
tillämpligt för ett antal olika immaterialrätter, men är endast tillämpligt
vad gäller civilrättsliga förfaranden och inte vad gäller straffrättsliga
förfaranden.77 Det är tillämpligt vid intrång i immateriella rättigheter som
följer av både EU-lagstiftning och en medlemsstats nationella
lagstiftning.78 Direktivet syftar bland annat till att ge rättighetshavare
inom EU likvärdiga möjligheter och verktyg för att försvara sina
rättigheter mot intrång.
I IPRED-direktivet finns bestämmelser om skyldigheter för
medlemsstater att se till att det finns förfaranden för exempelvis skydd av
bevisning, begärande av information, interimistiska åtgärder och
förelägganden. Exempelvis ska medlemsstater se till att behöriga rättsliga
myndigheter får besluta om att information om ursprung och
76

Direktiv 2008/95/EG och direktiv (EU) 2015/2436 om tillnärmning av
medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Direktiv (EU) 2015/2436 är tillämpligt i vissa
delar, medan vissa bestämmelser inte ska börja tillämpas förrän 15 januari 2019.
Direktiv 2008/95/EG upphävs den 15 januari 2019.
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IPRED-direktivet, artikel 2(3)(c). Civilrättsliga förfaranden gäller regler mellan
enskilda personer eller företag, medan straffrättsliga förfaranden rör brott och straff.
78
IPRED-direktivet artikel 2. Det finns dock även vissa särbestämmelser avseende
exempelvis säkerställande av upphovsrätt i vissa fall som inte påverkas av direktivet.
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distributionsnät för de varor eller tjänster som gör intrång i en
immaterialrätt ska lämnas av intrångsgöraren och/eller av vissa andra
personer. Rättsliga myndigheter ska även ha möjlighet att utfärda
förelägganden mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man.
Inom EU-rätten finns även en förordning79 som reglerar tullens
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och som fastställer
villkor och förfaranden för ingripande av tullmyndigheterna. Genom
denna förordning ges rättighetshavare möjlighet att ansöka om att
tullmyndigheterna ska ingripa mot intrångsgörande varor. Förordningen
gäller bland annat varor som importeras, exporteras och varor i transit.
Tullmyndigheternas ingripande kan bestå i kvarhållande eller
uppskjutande av frigörande av varor som misstänks göra intrång i en
immateriell rättighet. Tullmyndigheterna har även under vissa
förutsättningar möjlighet att förstöra varor.

6.2 Immaterialrättsliga regler vid brexit utan avtal
Patent
Eftersom patent i dagsläget till stor del regleras utanför EU kommer
Storbritanniens utträde ur EU inte i så stor utsträckning att påverka
regelverket för patent. Storbritannien är part till europeiska
patentkonventionen och det kommer inte att påverkas av brexit. Därmed
kommer svenska företag även vid brexit utan avtal ha möjlighet att
ansöka om patent nationellt i Storbritannien eller ansöka om europeiskt
patent enligt europeiska patentkonventionen med möjlighet till skydd i
Storbritannien och övriga EPC- medlemsstater på detta sätt.
Det finns även andra internationella konventioner som reglerar patent
som Storbritannien är part till och som inte heller kommer påverkas av
brexit. En viktig konvention är Patent Cooperation Treaty (PCT) som gör
det möjligt att ansöka om patent i ett stort antal länder samtidigt genom
en internationell ansökan.80 Genom medlemskapet i WTO är
Storbritannien även part till Trips-avtalet, som föreskriver en miniminivå
av skydd för immateriella rättigheter. Medlemmarna har utan hinder av
Trips-avtalet möjlighet att införa ett mer omfattande skydd. Trips-avtalet
innehåller en bestämmelse om mest gynnad nation, vilket innebär att
fördelar vad gäller skydd för immaterialrätt som ges till rättssubjekt i en
annan WTO-medlem behöver utsträckas även till rättssubjekt i alla andra
WTO-medlemmar. Detta gäller sannolikt även fördelar som ges inom
79

Förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella
rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003.
80
Storbritannien är även part till Patent Law Treaty som reglerar procedurer för
patentansökningar med syfte att harmonisera och förenkla dem.
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ramen för ett frihandelsavtal.81 Vad gäller patent specifikt finns det i
Trips bestämmelser om bland annat patenterbarhet, de rättigheter som
följer med ett patent samt patentets giltighetstid.82 Vissa bestämmelser
om patent finns även i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, som
är en konvention inom WIPO. Dessa konventioner kommer fortsätta vara
tillämpliga även efter brexit.
De delar av patentskyddet som regleras inom EU, till exempel
tilläggsskydd för patent, kommer dock att påverkas av Storbritanniens
utträde. Brexit kommer att innebära att förordningen om tilläggsskydd
för patent inte längre kommer att gälla i Storbritannien. Det innebär en
risk att det inte kommer att gå att få tilläggsskydd för patent i
Storbritannien efter brexit, eftersom det inte finns nationell lagstiftning
på området.83 Det föreslås dock i ett lagförslag84 att direkt tillämplig
lagstiftning ska införlivas i Storbritannien vid utträdet, vilket skulle
kunna innebära att Storbritannien behåller ett liknande regelverk för
tilläggsskydd även efter brexit.85
Även om Storbritannien inledningsvis skulle behålla en liknande
reglering om tilläggsskydd skulle utträdet ur EU betyda att Storbritannien
inte längre skulle vara skyldigt att garantera samma skyddsnivå som
inom EU vad gäller tilläggsskydd för patent. Miniminivån för
patentskydd skulle bestämmas av de internationella konventionerna som
nämnts ovan. Tilläggsskydd för patent finns dock inte reglerat i varken
Trips eller Pariskonventionen. I EPC stadgas endast att tilläggsskydd får
ges, men parterna är inte tvungna att införa bestämmelser om
tilläggsskydd.86 Detta innebär att Storbritannien, när de inte binds av EUbestämmelser på området, skulle kunna välja att försvaga skyddet eller
att inte erbjuda något skydd alls. Det skulle dock också kunna innebära
att Storbritannien väljer att förstärka skyddet. The Chartered Institute of
Patent Attorneys (CIPA) föreslår exempelvis att tilläggsskyddet skulle
kunna utvidgas till att omfatta fler produkter samt att giltighetstiden
skulle kunna förlängas.87 Om Storbritannien väljer att sänka skyddet
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Se t.ex. van den Bossche, Peter. (2008) The Law and Policy of the World Trade
Organization Andra upplagan, Cambridge University Press s. 760.
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Trips, artiklarna 27, 28 och 33.
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Se även yttrande från PRV Dnr: AD 2017/3151.
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European Union (Withdrawal) Bill, se avsnitt 4.2.3.
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Se även Fraser, Jamie and Stones, James. (2017) Brexit – What are the potential
consequences for pharma patents and SPCs? British Journal of Pharmacy 2(1), 75-79, s.
77.
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EPC artikel 63(2).
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The Chartered Institute of Patent Attorneys. (2017) The impact of Brexit on
intellectual property. Upplaga 5, uppdaterad oktober 2017. Hämtad från
http://www.cipa.org.uk/policy-and-news/briefing-papers/the-impact-of-brexit-onintellectual-property/, s. 5.
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skulle det kunna vara problematiskt för företag som exempelvis har
läkemedelspatent och vill söka tilläggsskydd. Det förefaller dock inte
sannolikt att Storbritannien skulle tillhandahålla ett mycket försämrat
skydd givet att Storbritannien är en kunskapsekonomi. Storbritanniens
immaterialrättsmyndighet har angett att det finns ett tydligt mål att
säkerställa effektiva immaterialrättsliga regler som stödjer innovation och
kreativitet i Storbritannien och har vad gäller tilläggsskydd specifikt
meddelat att de undersöker möjligheter att erbjuda tilläggsskydd. 88
Det finns dock en risk på längre sikt att reglerna inom EU och
Storbritannien divergerar. Detta eftersom det inte skulle finnas någon
garanti att Storbritannien skulle införa ändringar av skyddet som kan
komma att göras inom EU också implementeras i Storbritannien. Att
tolkningen av bestämmelserna inte underställs EU-domstolen skulle
också kunna bidra till att tillämpningen av reglerna börjar skilja sig åt.
Även om dagens europeiska patent inte påverkas av Storbritanniens
utträde ur EU och skyddet för patent därmed till stor del inte kommer att
ändras, riskerar utträdet att påverka ett eventuellt framtida enhetligt
patentsystem och de möjligheter till förbättringar det skulle medföra för
företag.
Om Storbritannien inte skulle vara med i det enhetliga patentsystemet
efter brexit skulle det innebära för svenska företag att det, även om det
enhetliga patentsystemet skulle träda i kraft, inte skulle gå att begära
enhetlig effekt av ett europeiskt patent med verkan i Storbritannien.
Istället skulle man för Storbritannien få använda sig av det nuvarande
systemet med europeiska patent där man får ett knippe nationella patent
som bland annat måste upprätthållas genom att avgifter betalas nationellt
och som vid intrång måste försvaras i nationella domstolar. Om
Storbritannien inte skulle vara med i ett eventuellt framtida system skulle
det även kunna innebära att systemet blir mindre attraktivt att använda.
Eftersom det enhetliga patentsystemet i nuläget endast är öppet för EUmedlemsstater förefaller det inte finnas möjlighet för Storbritannien att
vara med i ett eventuellt framtida system efter brexit, om man inte
kommer överens om ändringar av systemet. Flera bedömare menar att
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deltagande av Storbritannien i systemet även efter brexit skulle vara
möjligt.89
Varumärken
Eftersom varumärkesskydd i större utsträckning än patent regleras inom
EU riskerar brexit att innebära större konsekvenser på detta område.
Brexit kommer att få konsekvenser för EU-varumärken. Eftersom EUvarumärken endast är giltiga inom EU och inte i tredje länder90 innebär
Storbritanniens utträde att skyddet för EU-varumärken efter brexit inte
längre kommer att täcka Storbritannien. EU-varumärken som innehas av
företag kommer fortsätta att vara giltiga efter brexit, men kommer att ha
en mindre geografisk omfattning och endast gälla i de kvarvarande EUmedlemsstaterna. Vissa lösningar för att mildra dessa effekter har dock
föreslagits, se nedan avsnitt 6.4. Ansökningar om EU-varumärken som
gjorts före utträdet kommer inte heller att gälla i Storbritannien.91
Företag, såväl brittiska som svenska, kommer fortsättningsvis att kunna
ansöka om EU-varumärken, men dessa kommer endast gälla inom EU:s
kvarvarande medlemsstater. Brexit utan avtal riskerar även att påverka
möjligheten att bibehålla tidsmässig företrädesrätt vad gäller varumärken,
92
vilket har betydelse om flera gör anspråk på ensamrätt till samma
varumärke.
För skydd i Storbritannien kommer företag istället att behöva ansöka om
nationellt skydd. Efter brexit kommer Storbritannien vad gäller det
nationella skyddet inte längre att vara bundna av de harmoniserade
reglerna om varumärkesskydd och därmed inte vara skyldiga att anpassa
sin lagstiftning efter EU:s regler. Eftersom harmoniseringen skett genom
direktiv kommer Storbritannien till att börja med att ha lagstiftning som
stämmer överens med EU-regelverket. Brexit innebär dock att
Storbritannien kommer ha möjlighet att ändra sin lagstiftning avseende
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Se Tilmann, Winfried. (2016) The Future of the UPC after Brexit GRUR 8/2016, s.
753-755 och Ohly, Ansgar och Streinz, Rudolf. (2017) Can the UK stay in the UPC
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skydd för varumärken, vilket kan leda till osäkerhet angående
regelverket.
Storbritannien är dock part till ett antal internationella konventioner som
reglerar varumärkesskydd, vilka kommer att vara tillämpliga på området
även efter brexit.
Storbritannien är exempelvis medlem i Madridsystemet, som är ett
internationellt system inom WIPO för registrering av varumärken.
Genom systemet kan man baserat på ett nationellt varumärke ansöka om
en internationell registrering för att skydda sitt varumärken i upp till över
100 länder. Effekten av en internationell registrering är att man i varje
land där den godkänns får samma skydd som om man ansökt till den
nationella varumärkesmyndigheten.93 Genom Madridsystemet kommer
det därmed att gå att ansöka om varumärkesskydd även i Storbritannien
när man gör en internationell ansökan. Genom Madridsystemet kan man
även förnya en internationell registrering i alla de designerade länderna
genom att endast betala en avgift till WIPO.94 Madridsystemet gör det
därmed enklare för företag att ansöka om varumärkesskydd i flera länder
samtidigt genom att flera länder kan designeras i samma ansökan och
genom att skyddet kan upprätthållas genom att en avgift betalas centralt.
Det rör sig inte om något enhetligt skydd såsom EU-varumärken, där
skyddet gäller på samma sätt i alla länder. Möjligheten att använda sig av
Madridsystemet kommer att finnas kvar även efter brexit.
Även internationella registreringar enligt Madridsystemet kan dock
påverkas av brexit i viss mån. EU är också med i Madridsystemet vilket
innebär att det går att designera EU i en internationell ansökan och få
samma skydd som ett EU-varumärke.95 Det innebär att varumärken som
registrerats enligt Madridsystemet och där EU designerats efter
Storbritanniens utträde endast kommer att gälla för de kvarvarande EUländerna och inte i Storbritannien.96 Företag som ansökt om skydd inom
EU genom Madridsystemet riskerar därmed att det geografiska området
för skyddet av deras varumärken minskar efter brexit, på samma sätt som
nämnts ovan.
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Storbritannien är också part till andra internationella avtal som reglerar
varumärken. Bland dessa kan nämnas WTO:s Trips-avtal och
Pariskonventionen om industriellt rättsskydd.97 Dessa konventioner
kommer även efter brexit att garantera en viss lägsta nivå av
varumärkesskydd inom Storbritannien. I jämförelse med de
harmoniserade reglerna om nationellt varumärkesskydd inom
Storbritannien är reglerna i Trips och Pariskonventionen på flera
områden dock inte lika långtgående.
WTO:s Trips-avtal innehåller bland annat regler om vilka förutsättningar
som gäller för skydd av ett märke och vilka rättigheter som följer med ett
varumärke. Bestämmelserna i Trips lämnar i flera avseenden utrymme
för medlemmarna att införa mer detaljerad reglering. Detta gäller
exempelvis angående förutsättningar för skydd, där medlemmar har rätt
att vägra registrering av ett varumärke i andra fall än de som anges i
Trips, så länge det inte strider mot Pariskonventionen.98 Inom EU-rätten
regleras sådana möjligheter i större utsträckning.99 Vidare ger Trips
medlemmar möjlighet att införa begränsningar i ett varumärkes
rättsverkan,100 vilket även det regleras mer detaljerat i EU-lagstiftning.101
Eftersom Storbritannien efter brexit inte längre kommer att behöva följa
EU:s regler om varumärkesskydd och eftersom reglerna i Trips och
Pariskonventionen inte är lika detaljerade riskerar brexit att leda till
osäkerhet kring framtida reglering av varumärkesskydd i Storbritannien.
Som nämnts ovan vad gäller patent förefaller det dock inte sannolikt att
Storbritannien skulle tillhandahålla ett mycket försämrat skydd.
Även om Storbritannien skulle välja att ha kvar samma lagstiftning finns
det dock en risk att reglerna divergerar över tid genom att ändringar som
görs inom EU-rätten inte implementeras i Storbritannien och genom att
tolkningen av regelverket i Storbritannien inte underställs EU-domstolens
tolkning.
Säkerställande
Vid brexit utan avtal skulle Storbritannien inte längre vara bundet av
reglerna i IPRED-direktivet och förordningen om tullmyndigheters
säkerställande. Eftersom IPRED är ett direktiv kommer Storbritannien
97

Andra internationella konventioner på varumärkesområdet är exempelvis Trademark
Law Treaty och Singaporekonventionen om varumärkesrätt, som innehåller
bestämmelser om registreringsprocessen för varumärkesansökningar.
98
Trips, artikel 15.
99
Se direktivet för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, artiklarna
4 och 5.
100
Trips, artikel 17.
101
Se direktivet för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, artikel
14.
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inledningsvis att ha regler som stämmer överens med de EU-rättsliga
reglerna. Tullens säkerställande regleras dock i en förordning, vilket
innebär att den upphör att gälla i Storbritannien efter brexit. Såsom
nämnts ovan finns det dock ett lagförslag som skulle innebära att direkt
tillämplig lagstiftning införlivas i Storbritannien efter brexit, vilket skulle
kunna innebära att Storbritannien inledningsvis behåller samma regler
även vad gäller tullens säkerställande.102 Brexit kommer dock vad gäller
båda regelverken att innebära att Storbritannien inte längre är bundna av
EU:s regelverk, vilket kan leda till osäkerhet kring det framtida
regelverket för säkerställande och de rättsmedel rättighetshavare kommer
att ha att tillgå.
Det finns dock regler om säkerställande i internationella konventioner
som Storbritannien kommer att vara skyldiga att följa även efter brexit,
vilket garanterar en viss nivå av säkerställande. Dessa regler finns
huvudsakligen i WTO:s Trips-avtal.103 Dessa regler är dock mindre
omfattande än EU:s regler om säkerställande, även om Trips, till skillnad
från EU:s regelverk, utöver bestämmelser om civilrättsliga förfaranden
även innehåller bestämmelser om straffrättsliga förfaranden.
Trips innehåller bestämmelser om bland annat bevisning, behörighet för
rättsliga myndigheter att förbjuda intrång bland annat för att förhindra att
importerade intrångsgörande varor släpps ut på marknaden, rätt till
skadestånd samt interimistiska åtgärder. Det finns även i Trips
bestämmelser om åtgärder vid gränsen. I dessa åläggs medlemmarna
bland annat att införa förfaranden så att tullmyndigheter ska kunna
uppskjuta frigörandet av varor. Till skillnad från EU:s direktiv innehåller
Trips dock endast en skyldighet att införa sådana förfaranden för
varumärkesförfalskade och upphovsrättsligt piratkopierade varor. Det
innebär att WTO-medlemmar inte är skyldiga att införa sådana regler vad
gäller exempelvis patentintrång. Medlemmar kan dock fortfarande välja
att införa sådana förfaranden även för intrång i andra immaterialrätter,
vilket EU har gjort vad gäller exempelvis patent.104 En annan
begränsning med Trips jämfört med det EU-rättsliga regelverket är att
Trips endast är tillämpligt vid införsel av varor, medan EU-rätten ställer
krav på förfaranden också vad gäller export och transit.105
Även om det, som nämnts ovan, inte förefaller sannolikt att
Storbritannien skulle tillhandahålla kraftigt försämrat skydd innebär
102

Se European Union (Withdrawal Bill).
Vissa bestämmelser om säkerställande finns även i Pariskonventionen.
104
Förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella
rättigheter, artikel 2.
105
Förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella
rättigheter, artikel 1.
103
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brexit en osäkerhet kring det framtida regelverket på sikt eftersom
Storbritannien endast är bundet av minimireglerna i konventionerna.
Konsumtion av immateriella rättigheter
Brexit utan avtal skulle även påverka principen om konsumtion av
immateriella rättigheter. Konsumtionsprincipen innebär att ensamrätten
till immaterialrättsligt skyddade varor upphör efter att varan sålts av
rättighetsinnehavaren eller med dennes samtycke första gången på en
bestämd marknad. Konsumtionsprincipen gäller för ett visst område och
kan vara internationell, regional, eller nationell.
Inom EES tillämpas regional konsumtion vilket innebär att när en
upphovsrättsligt skyddad vara lovligen satts på marknaden upphör
ensamrätten och varan kan utan hinder av ensamrätten exempelvis
utnyttjas, säljas vidare eller upplåtas. Detta innebär att innehavaren av
exempelvis ett patent inte kan hindra parallellimport av varor som
lagligen satts på marknaden i ett annat land inom EES. Däremot kan
innehavaren av rättigheten hindra import av skyddade varor från ett
område utanför det område som omfattas av konsumtionsprincipen.
Vid brexit utan avtal skulle Storbritannien lämna EES, vilket skulle
innebära att konsumtionsprincipen inom EES inte längre skulle gälla för
Storbritannien. En rättighetshavare inom EES skulle därför kunna hindra
parallellimport av immaterialrättsligt skyddade produkter från
Storbritannien till EES-området. Detta skulle kunna påverka möjligheten
för svenska företag att importera immaterialrättsligt skyddade produkter
från Storbritannien. Möjligheten att parallellimportera varor som satts på
marknaden i EU till Storbritannien beror på vilken konsumtionsprincip
Storbritannien kommer att välja.

6.3 Önskvärda lösningar för immaterialrätt
Frihandelsavtal
För att behålla regler som liknar de EU-rättsliga reglerna om
immaterialrätt skulle ett alternativ kunna vara ett frihandelsavtal mellan
EU och Storbritannien. I EU:s moderna frihandelsavtal, såsom Ceta och
frihandelsavtalet med Korea, regleras ofta immaterialrättsliga frågor i ett
särskilt kapitel. Dessa kapitel innehåller ofta bestämmelser vad gäller
bland annat patent, varumärken och säkerställande av immateriella
rättigheter. Bestämmelserna bygger ofta på och går utöver
bestämmelserna i WTO:s Trips-avtal (Trips-plus). Kapitlen brukar även
innehålla bestämmelser om att parterna åtar sig att implementera och
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effektivt tillämpa vissa internationella konventioner, såsom Trips och
vissa WIPO-konventioner.
Tilläggsskydd för läkemedelspatent är ett exempel på en Tripsplusbestämmelse som ofta finns i EU:s moderna frihandelsavtal.
Tilläggsskydd för läkemedelspatent regleras exempelvis i både Ceta106
och i frihandelsavtalet med Korea.107 Regleringen av tilläggsskydd för
läkemedelspatent i frihandelsavtal kan motsvara regleringen inom EU i
varierande grad. I exempelvis Ceta ges parterna viss flexibilitet vad gäller
den maximala giltighetstiden för tilläggsskydd.
I EU:s moderna frihandelsavtal regleras ofta även varumärkesskydd. På
varumärkesområdet kan parterna bland annat åta sig att implementera
internationella konventioner såsom Madridprotokollet.108I både Ceta och
frihandelsavtalet med Korea finns även bestämmelser om
registreringsförfaranden för varumärken, som bland annat kräver att
parterna tillhandahåller ett system för registrering av varumärken och att
skälen för avslag ska kommuniceras skriftligt och gå att överklaga.
Vidare stadgas även att det ska finnas möjlighet att invända mot
varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar. Varje part ska
dessutom upprätthålla en offentlig databas för ansökningar och
registreringar. 109
Vad gäller säkerställande av immateriella rättigheter tas i EU:s
frihandelsavtal ofta in Trips-plusbestämmelser.110 I Ceta finns
exempelvis bestämmelser om åtgärder vid gränsen som gäller för fler
immaterialrätter än vad som anges i Trips, men som ändå inte täcker lika
många rättigheter som EU-lagstiftning.111
Djupgående frihandelsavtal av DCFTA-modell
EU:s frihandelsavtal med Ukraina (DCFTA) är ett exempel på ett särskilt
djupgående frihandelsavtal. Även i detta avtal regleras immaterialrätt.
I DCFTA är exempelvis regleringen av varumärken mer utförlig än i
Ceta och i frihandelsavtalet med Korea. I DCFTA har bestämmelser som
i viss mån motsvarar EU-rättsliga bestämmelser om tillnärmning av
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Ceta, artikel 20.27.
EU-Korea FTA, artikel 10.35.
108
Se exempelvis EU-Korea FTA artikel 10.16 och Ceta artikel 20.13.
109
Se Ceta artikel 20.14 och EU-Korea FTA artikel 10.15.
110
Fink, Carsten. (2013) Intellectual property rights: economic principles and trade
rules. I Lukauskas, Arvid, Stern, Robert M. och Zanini, Gianni. (Red.) Handbook of
Trade Policy for Development, s. 740-767, s. 763.
111
Jfr Ceta, artikel 20.43(2) och förordning (EU) nr 608/2013, artikel 2.
107
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varumärkeslagstiftningen tagits in avseende några områden, exempelvis
begränsningar av rättigheter och grunder för upphävande.
Även vad gäller säkerställande har det i DCFTA med Ukraina tagits in
bestämmelser som till viss del motsvarar bestämmelser inom EU-rätten
och som i vissa delar är mer omfattande än i Ceta. Ett exempel är att det
ställs krav på att gränsåtgärderna ska vara tillämpliga vid intrång i fler
immaterialrätter än vad som gäller enligt Ceta.112
Tullunionen med Turkiet
Ett annat alternativ för att behålla liknande regler om immaterialrätt är ett
tullunionsavtal såsom det med Turkiet. I detta avtal har Turkiet åtagit sig
att införa lagstiftning som motsvarar EU:s på vissa områden för att uppnå
en välfungerande tullunion. På immaterialrättsområdet har Turkiet åtagit
sig att anta lagstiftning som motsvarar viss immaterialrättslig lagstiftning
inom EU. De aktuella rättsakterna räknas upp i en bilaga till
tullunionsavtalet. Detta gäller bland annat vissa regler om varumärken
och säkerställande vid gränsen.113
EES
För att behålla liknande immaterialrättsliga regler som inom EU är EES
den lösning som kommer närmast. På immaterialrättsområdet är EESländerna114 skyldiga att införliva delar av EU:s immaterialrättsliga
lagstiftning.115 EES-avtalet innebär även att länderna är skyldiga att
löpande införa ändringar som görs i EU-lagstiftning.116 EES-länderna är
skyldiga att bland annat införliva lagstiftning som motsvarar reglerna om
tilläggspatent inom EU samt reglerna om tillnärmning av
medlemsstaternas varumärkeslagar. Vad gäller säkerställande är EESländerna skyldiga att implementera IPRED-direktivet, men en
begränsning med EES-avtalet är att länderna inte behöver implementera
reglerna om tullmyndigheternas ingripande.
EES-avtalet innehåller även horisontella bestämmelser om immaterialrätt
som är tillämpliga för den lagstiftning som EES-länderna ska införliva.117
Det stadgas även att länderna ska använda samma regler för konsumtion
av immateriella rättigheter som inom EU-rätten, det vill säga att regional
konsumtion inom EES gäller.

112

DCFTA Ukraina, artikel 250. Även intrång i rättigheter såsom patent och
tilläggsskydd omfattas.
113
Se tullunionsavtalet artikel 31 och bilaga 8.
114
Det finns dock undantag för Liechtenstein vad gäller patent.
115
Se EES-avtalet artikel 65(2) och bilaga XVII.
116
EES-avtalet, artikel 102.
117
Se EES-avtalet artikel 65(2) samt protokoll 28.
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En ytterligare begränsning med EES-lösningen är att EU-varumärket inte
gäller i EES-länderna, vilket innebär att konsekvensen att EUvarumärkens geografiska omfattning minskar inte åtgärdas genom EESlösningen. Vissa andra lösningar har dock föreslagits för att mildra
effekterna av brexit vad gäller EU-varumärken. Kommissionen har i sitt
positionspapper angett att utträdesavtalet bör säkerställa att innehavare av
immaterialrätter med enhetlig effekt som beviljats före brexit erkänns ha
en likvärdig rätt som täcker Storbritannien även efter brexit.
Kommissionen har angett att detta skulle kunna ske genom nationell
lagstiftning i Storbritannien.118 Även andra har föreslagit liknande
lösningar, innebärande att innehavare av EU-varumärken även efter
brexit skulle ha likvärdiga rättigheter i Storbritannien baserat på nationell
lagstiftning.119 Ett sådant alternativ skulle innebära större säkerhet för
rättighetshavare, men lösningen skulle inte innebära att det enhetliga
skyddet skulle gälla i Storbritannien efter brexit.

6.4 Slutsatser immaterialrätt
Eftersom patent till stor del regleras utanför EU kommer skyddet för
patent inte påverkas i särskilt stor uträckning av brexit. Däremot riskerar
tilläggsskydd för patent för läkemedel, som regleras inom EU, att
påverkas. Storbritanniens utträde ur EU skulle i detta fall kunna innebära
en osäkerhet kring den framtida regleringen.
I flera av de avtalslösningar som har granskats regleras tilläggsskydd för
patent i varierande grad. För att säkerställa ett skydd som är så likt
skyddet inom EU som möjligt kan man använda sig av lösningen i EESavtalet. Den innebär att EES-länderna120 är skyldiga att införliva samma
regler som inom EU vad gäller tilläggsskydd för patent. Genom denna
lösning ska även ändringar i EU:s regelverk införlivas löpande. En
alternativ lösning skulle kunna vara att i frihandelsavtal reglera
tilläggsskydd för patent på liknande nivå som inom EU. En begränsning
med att reglera skyddet i frihandelsavtal, såsom exempelvis Ceta, jämfört
med EES-avtalet är dock att ändringar inte behöver införlivas löpande,
118

Europeiska kommissionen. (2017) Position paper on Intellectual property right
(including geographical indications) TF50 (2017) 11/2 – Commission to UK. 20
september 2017. Hämtat från https://ec.europa.eu/commission/publications/positionpaper-intellectual-property-rights-including-geographical-indications_en, s. 2.
119
Arnold, Richard, Bently, Lionel, Derclaye, Estelle och Graeme Dinwoodie. (2017)
The Legal Consequences of Brexit Through the Lens of IP Law. Legal Studies Research
Paper Series, paper no 21/2017, University of Cambridge.Hämtat från
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2917219 s. 2-3. För fler förslag på
hur sådana lösningar skulle kunna utformas se The Chartered Institute of Trade Mark
Attorneys. (2016) EU registered rights – trade marks. Hämtad från
https://www.citma.org.uk/membership/brexit/eu_registered_rights_-_trade_marks den
15 februari 2018.
120
Reglering avseende patent gäller dock inte för Liechtenstein.

130(363)
vilket skulle kunna leda till att reglerna på sikt börjar skilja sig åt. Vidare
kan reglerna börja skilja sig åt om en enhetlig tolkning av reglerna inte
säkerställs.
På patentområdet kan brexit även påverka ett eventuellt framtida
enhetligt patentskydd inom EU. Eftersom systemet ännu inte har trätt i
kraft kommer brexit på detta område inte innebära en försämring för
företag jämfört med situationen idag. Däremot riskerar Storbritanniens
utträde ur EU att innebära att företag som söker patent i Storbritannien
inte kommer att kunna dra nytta av de förbättringar som systemet skulle
föra med sig. Ur ett handelsperspektiv skulle deltagande av
Storbritannien i systemet även efter brexit vara fördelaktigt.
Varumärkesskydd riskerar däremot att påverkas i större utsträckning än
patent. Dels kommer EU-varumärkets geografiska tillämpningsområde
att minska i och med brexit, och dels kan regleringen av det nationella
skyddet i Storbritannien påverkas då Storbritannien inte längre behöver
följa det harmoniserade EU-regelverket på området.
Vad gäller osäkerheten kring regleringen av varumärken nationellt så
skulle harmonisering som motsvarar den inom EU kunna uppnås genom
EES-lösningen, eftersom EES-länderna är skyldiga att implementera
direktivet om tillnärmning av varumärkeslagstiftningen. En annan
lösning skulle kunna vara att i ett frihandelsavtal komma överens om
vissa regler som liknar regleringen inom EU. Beroende på vad parterna
kommer överens om kan reglerna motsvara EU-rätten i mer eller mindre
grad. Såsom nämnts ovan är en begränsning med
frihandelsavtalsmodellen i jämförelse med EES att ändringar i EU:s
lagstiftning inte införlivas löpande, vilket kan leda till skillnader mellan
reglerna på längre sikt. Om inte en enhetlig tolkning av reglerna
säkerställs kan även det bidra till skillnader mellan regelverken.
EES-lösningen skulle dock inte åtgärda problemet med EU-varumärkens
minskade omfattning. Såsom nämnts ovan har dock andra lösningar, i
form av exempelvis möjligheter att ge likvärdiga rättigheter nationellt i
Storbritannien till innehavare av EU-varumärken vid brexit föreslagits
för att mildra effekterna av brexit. Även om en sådan lösning inte skulle
innebära att det enhetliga skyddet behålls, är det önskvärt att i ett avtal
med Storbritannien reglera frågan för att undvika rättsförluster.121
Avseende säkerställande kommer brexit innebära osäkerhet kring det
framtida regelverket. En liknande nivå av säkerställande skulle kunna
garanteras genom ett avtal liknande EES-avtalet där Storbritannien åtar
121

Se även yttrande från PRV Dnr: AD 2017/3151, s. 2.
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sig att införliva EU:s regler vad gäller säkerställande. En begränsning
med EES-avtalet vad gäller säkerställande är dock att EES-avtalet inte
innebär en skyldighet att införliva EU:s regelverk om tullens
säkerställande av skyddet för de immateriella rättigheterna. En sådan
skyldighet finns dock i tullunionsavtalet med Turkiet. Ett annat alternativ
för att minska osäkerheten kring regelverket skulle kunna vara ett
djupgående frihandelsavtal där långtgående bestämmelser från EU:s
regelverk tas in. Som ovan nämnts är en begränsning med denna lösning
dock att regelverken kan divergera om ändringar inte behöver föras in
löpande och en enhetlig tolkning av reglerna inte säkerställs.

7 Offentlig upphandling
Offentlig upphandling är processen när aktörer inom offentlig
verksamhet köper, hyr eller leasar varor eller tjänster. Offentlig
upphandling sker på många olika områden. Det kan röra alltifrån inköp
av IT-utrustning, papper eller sjukvårdsutrustning, till tjänster såsom
transport-, affärs- och byggtjänster med mera. Kommerskollegium
bedömer att offentlig upphandling skulle kunna vara relevant för de flesta
av de sektorer som har valts ut inom ramen för denna rapport; till
exempel trävaru- och pappersindustrin122 (bl.a. byggprodukter),
forsknings- och utvecklingstjänster samt data- och affärstjänster. När det
gäller forskning- och utvecklingstjänster respektive affärstjänster står den
offentliga sektorn för mer än en fjärdedel respektive en femtedel av total
brittisk efterfrågan.123
Offentlig upphandling omsätter stora ekonomiska summor. Enligt
uppskattningar från National Audit Office uppgår Storbritanniens totala
offentliga upphandling till cirka 242 miljarder brittiska pund, en tredjedel
av de totala statliga utgifterna. På central statlig nivå är upphandling av
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) den kategori som
upphandlas mest, följt av anläggningar (”facilities”), försvar,
professionella tjänster, byggnationer och industriella tjänster. En stor del
av upphandlingarna sker på lokal nivå. Här upphandlas ungefär lika stora
volymer som på central statlig nivå.124 De totala offentliga utgifterna för
byggentreprenader, varor och tjänster (exklusive försörjningssektorn,
122

Kommerskollegium har informerats om att offentlig upphandling är relevant för
dessa industrier.
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Morton, B. Paget, G. och Dr Mena, C. (2013). Foresight, Government Office for
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Project. Evidence Paper 24. S. 11.
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bl.a. vatten, energi, transport och posttjänster) motsvarar cirka 14 procent
av Storbritanniens BNP. Den motsvarande siffran för Sverige är cirka 16
procent.125 Upphandlingsregler syftar generellt sett till att skapa
effektivitet i de offentliga utgifterna och bästa möjliga valuta för
skattepengarna (best value for money). Men det är inte ovanligt att länder
också använder offentlig upphandling strategiskt för att främja andra
politiska målsättningar eller för att främja nationella leverantörer, varor
eller tjänster.
På grund av den ekonomiska betydelsen brukar området ses som en
prioriterad fråga i EU:s yttre handelspolitik och regleras oftast i EU:s
frihandelsavtal med tredjeland. En öppenhet för handel innebär större
möjligheter att ta tillvara på internationell konkurrens, vilket kan ge ett
bättre utbud av produkter till ett bättre pris.
På samma sätt som i övrig handel, säljer utländska företag ibland direkt
till offentlig sektor i andra länder. Ofta har dock företagen någon form av
filial, dotterbolag eller övrig lokal närvaro, vilket underlättar ifråga om
bl.a. språk, produktanpassning och service när de lämnar anbud i
offentlig upphandling på andra marknader. I det senare fallet betraktas
oftast inte företaget som utländskt, men kan likväl involvera både
utländskt ägande och varor och tjänster från andra länder. I det senare
fallet på grund av företagens globala värdekedjor. När leverantörer
fullgör kontrakt i andra länder kan de till exempel använda arbetskraft
från det egna landet eller varor, vars produktion ägt rum i flera länder,
eller som kommer från tredjeland.

7.1 Regler för offentlig upphandling inom EU
För att öppna upp offentlig upphandling för konkurrens och säkerställa
att EU:s regler för fri rörlighet126 också ska gälla tilldelningen av
offentliga kontrakt, är reglerna om offentlig upphandling harmoniserade.
Det finns ett flertal direktiv på upphandlingsområdet.127 Bl.a. regleras
125

European Commission. (2015). Public Procurement Indicators. S.9. Tillgänglig på
http://ec.europa.eu/Docsroom/documents/20679
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För att skapa en inre marknad för offentlig upphandling ska tilldelningen av
offentliga kontrakt överensstämma med reglerna om fri rörlighet för varor, tjänster och
den fria etableringsrätten, se t.ex. direktiv 2014/24/EU, skäl 1.
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De huvudsakliga är Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26
februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om
upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning
av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och
tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet
och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG.
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upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader och koncessioner,
vilka har införlivats i svenska lagar.128 Reglerna gäller över vissa
tröskelvärden, medan huvudsakligen nationella regler gäller för
upphandlingar under tröskelvärdena.129 Inom EU finns också regler som
säkerställer rättsmedel, dvs. leverantörers rätt att få felaktiga beslut av
upphandlande myndigheter eller enheter överprövade.130
Direktiven innehåller följande inslag som är viktiga för att stödja
upphandlingens funktion och öppna upp offentlig upphandling för
internationell handel och konkurrens;

128



Tilldelningen av offentliga kontrakt ska vara förenliga med EU:s
regler om fri rörlighet för bland annat varor, tjänster och
etableringar. Som en följd av detta gäller även de grundläggande
principerna om icke-diskriminering, likabehandling,
proportionalitet, ömsesidigt erkännande och öppenhet.131



Regler om tekniska specifikationer och andra upphandlingskrav



Bestämmelser om offentliggörande och öppenhet. Förutom att
upphandlingen ska genomsyras av transparens och att
upphandlande myndigheter generellt sett ska förfara på ett öppet
sätt, ska upphandlingar annonseras för att intresserade
leverantörer ska få kännedom om affärsmöjligheter.



Olika möjliga upphandlingsprocedurer, t.ex. när man får begränsa
antalet anbudsgivare.



Urval av leverantörer och tilldelning av kontrakt. På vilka grunder
leverantörer kan gå vidare och tilldelas kontrakt (urval och
tilldelning).

Bl.a. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om offentlig
upphandling inom försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och
lagen (2016:1157) om upphandling av koncessioner.
129
Upphandlingar under EU-direktivens tröskelvärden kan dock aktualisera
tillämpningen av vissa grundläggande EU-rättsliga principer om bl.a. ickediskriminering som följer av EU-fördraget, i de fall det finns ett gränsöverskridande
intresse för upphandlingen från leverantörer från andra EU-medlemsstater.
130
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om
ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare
förfaranden för prövning av offentlig upphandling, rådets direktiv 89/665/EEG av den
21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av
offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten och rådets direktiv
92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om
gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom
vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna.
131
Se t.ex. direktiv 2014/24/EU, skäl 1.
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Rättsligt skydd för leverantörer (rättsmedel). Exempelvis
möjlighet till skadestånd, rättelse, avbrytande/upphävande av
upphandlingen samt ogiltighet av olagliga kontrakt.



EU-direktiven pekar även på rollen som offentlig upphandling har
när det gäller att uppfylla samhälleliga mål på miljö- och det
sociala området, vilket konkretiseras i olika bestämmelser.132

7.2 Offentlig upphandling vid brexit utan avtal
I avsaknad av eventuella övergångslösningar, kommer Storbritannien i
och med utträdet formellt sett inte längre att vara bundna av EU:s fördrag
och lagstiftning.133 Detta gäller även EU:s lagstiftning om offentlig
upphandling. Ett brexit utan frihandelsavtal kommer dock på kort sikt
sannolikt innebära att Storbritanniens lagar som införlivar EUlagstiftning, kommer att behållas i stora delar. Åtminstone uttrycks detta
från officiellt håll i Storbritannien och i det lagförslag som för närvarande
bereds (Withdrawal Bill, se ovan avsnitt 4.2.3). På sikt kan dock reglerna
både ändras och upphävas, om inga övergångsarrangemang eller framtida
avtal med åtaganden på upphandlingsområdet begränsar detta.
Oavsett om Storbritannien behåller eller upphäver/ändrar nuvarande EUrelaterade regler, har man uttryckt en ambition att gå med i WTO:s avtal
GPA (Government Procurement Agreement). Detta kommer i så fall
innebära att grundläggande regler om transparens, icke-diskriminering
och objektivitet i upphandlingsförfarandet kommer att fortsätta gälla,
oavsett hur man gör med de EU-relaterade reglerna. Som utvecklas
nedan, ger dock GPA viss flexibilitet när det gäller både procedurer och
marknadstillträde, vilken på sikt kan tänkas tas i anspråk av
Storbritannien.
Ett annat, mindre sannolikt scenario, är ett helt avtalslöst tillstånd. Detta
skulle kunna bli fallet om EU och Storbritannien inte kan komma överens
om några övergångsarrangemang, Withdrawal Bill inte antas in dess
nuvarande form134 eller att det uppstår problem med Storbritanniens
GPA-medlemskap. I ett sådant scenario kommer landet inte vara bundet
av några internationella förpliktelser på upphandlingsområdet. Det skulle
då inte gå att utesluta att möjligheten för utländska leverantörer eller
användning av utländska varor och tjänster begränsas i Storbritannien.
132

För exempel på procedurregler som relaterar till miljö- och sociala området se t.ex.
direktiv 2014/24/EU, art 18.2 och 67-70. Detta gäller inte på samma sätt för
försvarssektorn.
133
Detta understryks t.ex. i EU-kommissionens meddelande (2018) Withdrawal of the
United Kingdom and EU rules in the field of Public Procurement.
134
Så att nuvarande EU-relaterade regler om offentlig upphandling inte behålls vid
utträdet ur EU.
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Även om marknadstillträde ges, skulle det inte gå att komma åt
diskriminering av utländska leverantörer, varor och tjänster i form av
krav på lokalt innehåll eller prispreferenser till förmån för nationella eller
lokala anbud.
Initialt EU-relaterade regler, på sikt osäkert
Ett sannolikt scenario är att Storbritannien initialt behåller befintlig EUlagstiftning om offentlig upphandling. Detta skulle i så fall innebära att
möjligheterna för svenska leverantörer att delta i upphandlingar inte
påverkas nämnvärt till en början.135 På sikt kan dock reglerna komma att
tolkas på olika sätt, givet att Storbritannien inte längre är bundna av
varken bakomliggande EU-regler eller EU-domstolens praxis.136 Om så
blir fallet, kan det komma att innebära en osäkerhet för företagen kring
vad som gäller och vilken som är en korrekt tillämpning av reglerna.
Detta skulle kunna gälla aspekter såsom tolkningen av centrala principer
eller på vilka sätt hållbarhetskrav kan ställas i offentlig upphandling. Det
finns heller ingen garanti för att Storbritannien på sikt kommer att behålla
reglerna. Reglerna kan både ändras eller upphävas, vilket kan innebära
både en osäkerhet att hantera och anpassning från företagens sida.
I Storbritannien är också viss lagstiftningskompetens decentraliserad i
förhållande till Nordirland, Skottland och Wales. Detta kan få
konsekvenser också för offentlig upphandling. Som en följd av att de inte
längre blir bundna av EU-rätten, kan dessa delar av landet eventuellt få
större frihet att själva bestämma om upphandlingsregler.137 Om så blir
fallet kan detta påverka svenska och europeiska företag, eftersom
reglerna riskerar skilja sig åt också inom Storbritannien. Det kan också
finnas risker för ett ökat politiskt tryck att gynna det lokala i
upphandlingar.138
135

Withdrawal Bill. Se även Department for Exiting the European Union. (2017).
Legislating for the United Kingdom´s withdrawal from the European Union,
(“Whitepaper”).
136
Enligt ovan nämnda ”Whitepaper” kan EU-domstolens praxis initialt behöva beaktas
i viss utsträckning, se p. 2.12 - 2.17. Detta verkar dock inte gälla EU-domstolens
framtida praxis och inte heller i de fall det saknas praxis.
Det är i dagsläget oklart om detta går igenom och hur det i så fall skulle utformas givet
att domstolarna inte är bundna av EU-domstolens praxis, om inget annat
överenskommits.
137
Department for Exiting the European Union. (2017). Legislating for the United
Kingdom´s withdrawal from the European Union, (”Whitepaper”). Stycke 2.12 samt
kap. 4. Se även Dawar, Kamala. (2017). Brexit and Government Procurement. UK
Trade Policy Observatory, Briefing Paper. S. 1-2.
138
Dawar, Kamala. (2017). Brexit and Government Procurement. UK Trade Policy
Observatory, Briefing Paper,S. 2 och 4. Se även European Parliament. (2017).
Consequences of Brexit in the Area of Public Procurement. Study for the IMCO
Committee. Directorate-General for Internal Policies, Policy Department Economic and
Scientific Policy. S. 33.
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Offentlig upphandling kopplar också in i andra regelverk som kan
påverkas av brexit. På varuområdet finns till exempel produktregler och
principer om ömsesidigt erkännande, som Storbritannien inte längre
kommer att lyda under i och med utträdet ur EU. Vidare kan regler
relaterade till fri rörlighet för tjänster och fri rörlighet för personer
påverka möjligheten för företag i offentliga upphandlingar, exempelvis
tillfällig förflyttning av personal eller ömsesidigt erkännande av
yrkeskvalifikationer. Även reglerna om statsstöd kan samspela med
upphandlingsreglerna. Osäkerhet på dessa områden kan också komma att
innebära en osäkerhet för företagen att hantera, eftersom man inte vet
om, och i vilken utsträckning, Storbritannien kommer att välja att behålla
eller ändra reglerna. Skogs-, trä- och pappersindustrin har till exempel
påpekat en risk för att lokala varor gynnas eller att Storbritannien sätter
upp egna miljökriterier som används i upphandlingar, vilket skulle kunna
påverka den svenska pappersindustrin negativt.139 Vidare har
fordonsindustrin lyft fram att harmoniserade tekniska regler, standarder
och ömsesidigt erkännande gällande miljö- och säkerhet, är viktigt för att
kunna sälja till exempel stadsbussar och sopbilar till offentlig sektor i
Storbritannien.
En annan osäkerhet efter brexit är om Storbritannien kommer att låta
upphandling som ligger under EU-direktivens tröskelvärden, och styrs av
nationella regler, omfattas av de grundläggande EU-rättsliga principerna
om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, ömsesidigt
erkännande och öppenhet. Dessa följer av EU-fördragets regler om fri
rörlighet för bland annat varor, tjänster och etableringar, vilka kan
aktualiseras om det finns ett gränsöverskridande kontrakt för kontrakten
ifråga. Detta kan till exempel bli relevant vid kontrakt på lokal eller
regional nivå som totalt sett står för stora summor, men som i det
enskilda fallet faller utanför direktivens tillämpningsområde på grund av
upphandlingskontraktets värde. Trots att nationella regler egentligen
gäller i dessa fall, kan EU:s grundläggande principer ändå innebära att
upphandlande myndigheter i vissa fall måste förfara på ett öppet och
transparent sätt och förhindra att utländska leverantörer, varor eller
tjänster får diskrimineras.140 Detta kan bli viktigt inte minst mot
bakgrund av Storbritanniens decentraliserade struktur.

139

När det gäller den potentiella risken för utveckling av egna kriterier, nämns t.ex. om
krav börjar ställas på returfibrer, vilket skulle få en negativ påverkan på svensk
pappersindustri som huvudsakligen baserar sig på nyfiber. Man lyfter fram att returfiber
tar slut utan nyfiber.
140
Detta gäller i de fall när det bedöms finnas ett gränsöverskridande intresse för
kontraktet från ekonomiska leverantörer i andra länder. Se Kommissionens
Tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet på upphandlingskontrakt
som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig upphandling (2006/C
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Intention att tillträda WTO:s regelverk för offentlig upphandling
(GPA)
Ett sannolikt scenario är att Storbritannien kommer att tillträda GPA,
vilket också är en intention som har uttryckts från officiellt håll.141 Detta
gäller oavsett om man behåller de EU-relaterade regler man har idag eller
inte. Om Storbritannien väljer att ändra reglerna kan GPA utgöra en
garant för att grundläggande krav på objektivitet och icke-diskriminering
kommer att gälla i upphandlingsförfarandet. I dagsläget är Storbritannien
part till GPA som en del av EU, och kan komma att behöva tillträda
avtalet som en självständig part efter brexit.142
I avsaknad av frihandelsavtal som innehåller åtaganden för
Storbritannien på upphandlingsområdet, finns på sikt möjligheter att ta
tillvara på den flexibilitet som GPA ger i förhållande till regler som
baserar sig på EU-direktiven om offentlig upphandling. GPA innefattar
dels procedurregler för hur upphandlingen får gå till, dels åtaganden om
marknadstillträde som definieras i olika annex till avtalet.143 Det finns
dock vissa skillnader mellan EU-direktiven och GPA, både vad gäller
procedurreglerna och det marknadstillträde som EU (inklusive
Storbritannien) erbjuder andra parter idag inom ramen för GPA.
I jämförelse med EU-direktiven är GPA ett mellanstatligt avtal, som är
betydligt mera kortfattat och mindre detaljreglerande. GPA, i likhet med
EU:s upphandlingsdirektiv, är procedurregler som ska säkerställa
objektivitet, konkurrens och icke-diskriminering. I likhet med EUdirektiven finns regler om tekniska specifikationer, icke-diskriminering
(bl.a. nationell behandling), öppenhet och annonsering samt olika typer
av upphandlingsprocedurer. En skillnad mellan GPA och EU-direktiven
är att antalet upphandlingsförfaranden är färre i GPA. Kraven på
annonsering är inte lika omfattande. Bl.a. finns inget krav på elektronisk
179/02). Se även t.ex. European Parliament. (2017). Consequences of Brexit in the Area
of Public Procurement. Study for the IMCO Committee. Directorate-General for
Internal Policies, Policy Department Economic and Scientific Policy. s.15.
141

Departement for International Trade. (2017). Preparing for our future UK Trade
Policy. Policy Paper. 9 oktober. “As part of our commitment to the rules-based global
system and the benefits it brings, we will take specific steps as we leave the EU to
ensure the UK remains part of the WTO Government Procurement Agreement (GPA)”.
Se https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-our-future-uk-tradepolicy/preparing-for-our-future-uk-trade-policy#our-approach-1 .
142
Det finns delade meningar om Storbritannien kommer att behöva tillträde GPA på
nytt, inklusive förhandla med alla övriga parter, eller om det marknadstillträdet som ges
idag, som en del av EU, automatiskt kan överföras på Storbritannien.
143
Annexen rör upphandlande myndigheter på central nivå (annex 1), upphandlande
myndigheter på sub-central nivå (dvs. under den statliga, annex 2), andra enheter (annex
3, ofta inom de s.k. försörjningssektorerna), varor (annex 4), tjänster (annex 5),
byggentreprenader/byggtjänster (annex 6).
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annonsering för alla nivåer av statsförvaltningen, till exempel på lokal
nivå.144 EU-direktiven innefattar även bestämmelser på områden som inte
regleras, eller regleras i mindre omfattning i GPA. Detta gäller till
exempel ändring av kontrakt under löptiden, ramavtal, köp mellan
upphandlande myndigheter och ömsesidigt erkännande av bevis,
certifikat och intyg som används för att styrka kvalifikationer i
upphandlingen. Vidare regleras inte byggentreprenadkontrakt som
subventioneras av upphandlande myndigheter. Sådana projekt kan bli
aktuella vid byggprojekt på lokal nivå, till exempel uppförande av
sjukhus, idrottsanläggningar och skolbyggnader.145
GPA innehåller i likhet med EU-direktiven bestämmelser om rättsligt
skydd för leverantörer (rättsmedel). Leverantörer har möjlighet att få
upphandlande myndigheters beslut överprövade. Förutom möjlighet till
rättelse kan skadestånd bli aktuellt. EU:s bestämmelser är dock mer
omfattande och innefattar även skadestånd för utebliven vinst, ett
automatiskt uppskjutande av tilldelningsbeslut vid överprövning,
ogiltighet av kontrakt och en frist inom vilken en upphandlande
myndighet inte får ingå kontrakt. I det senare fallet för att öka
leverantörens möjligheter att få felaktiga beslut överprövade.
Det finns väldigt lite praxis från WTO:s tvistlösningsmekanism kring vad
som är tillåtet enligt GPA. En följd av detta är att det saknas tydlig
vägledning kring hur GPA ska tolkas, jämfört med vad som är fallet inom
EU. Sammanfattningsvis kan ett brexit som baserar sig på GPA på sikt
innebära en osäkerhet för företagen kring i vilken mån Storbritannien
kommer att ta tillvara på den flexibilitet som GPA:s procedurregler ger
Storbritannien. Detta kan gälla såväl tolkningen av centrala principer och
möjligheterna att ta miljö- och sociala hänsyn, som bestämmelser som
inte regleras i samma omfattning i GPA (t.ex. ändring av kontrakt, köp
mellan upphandlande myndigheter och rättsligt skydd för leverantörer).
Marknadstillträdet är centralt i GPA. Osäkerheten när det gäller framtida
marknadstillträde kan bli problematisk för svenska och europeiska
företag, eftersom GPA:s procedurregler (inklusive principer om
transparens, icke-diskriminering och rättsligt skydd för leverantörer)
endast gäller de områden som man har gjort åtaganden för. För övriga,
”obundna” områden, finns inga hinder mot att diskriminera utländska

144

Inom EU ska upphandlingsannonser från hela EU publiceras av EU:s
publikationsbyrå och över lag innehålla mer information. De görs sedan sökbara online i
databaser.
145
Art 13 i direktiv 2014/24/EU. Kontrakten ska subventioneras till mer än 50 % av en
upphandlande myndighet.
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varor, tjänster eller leverantörer, exempelvis genom att införa krav på
lokalt innehåll146 eller prispreferenser.
När det gäller marknadstillträdet är det tänkbart att Storbritannien väljer
att ge EU ett bättre marknadstillträde än man gör idag som en del av EU i
GPA.147 Det är inte ovanligt att mer förmånliga
marknadstillträdesåtaganden inom GPA ges på bilateral, reciprok
basis.148 Även om det är mindre sannolikt, kan det också tänkas att
Storbritannien ger ett sämre marknadstillträde, till exempel genom att
införa fler undantag eller högre tröskelvärden för avtalets tillämpning.
Om Storbritannien däremot ”tar över” de åtaganden man för närvarande
har som en del av EU, kommer det innebära mindre marknadstillträde på
bland annat områdena tjänster, försörjningssektorerna, försvar och
sannolikt koncessioner.149 Upphandling under tröskelvärdena kommer
inte heller att omfattas av grundläggande EU-rättsliga principer om bl.a.
transparens, likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet och
ömsesidigt erkännande (i fall av gränsöverskridande intresse).
En konsekvens om Storbritannien tar över EU:s befintliga åtagande i
GPA är till exempel att tjänster täcks i mindre omfattning i GPA än vad
som är fallet inom EU. Inom EU täcks tjänster överlag av direktiv
2014/24/EU med vissa undantag, medan endast de tjänster som explicit
listas av parterna täcks i GPA. För EU:s del (inklusive Storbritanniens)
omfattas i dagsläget inte vissa miljö- och transporttjänster,
säkerhetstjänster samt FoU150, vilka potentiellt är viktiga för svenska
företag.151 Inte heller sociala tjänster (bl.a. hälsovård, utbildning, övriga
146

Risker för krav på lokalt innehåll i offentlig upphandling har förts fram av
trävaruindustrin.
147
Consequences of Brexit in the Area of Public Procurement, Europaparlamentet, april
2017, s.31-32.
148
Det finns en princip om ”mest gynnad nation” (MFN) i GPA, vilket gäller
upphandling där parterna gjort åtaganden. Principen synes dock ha en mera begränsad
betydelse i GPA, eftersom GPA-parter agerar som om ett bättre marknadstillträde i
förhållande till en eller flera andra GPA-parter inte behöver utsträckas till övriga GPAparter, varken när det gäller GPA eller frihandelsavtal. För en MFN diskussion, se
European Parliament. (2017). Consequences of Brexit in the Area of Public
Procurement. Study for the IMCO Committee. Directorate-General for Internal
Policies, Policy Department Economic and Scientific Policy. S.31-32. Se även
Arrowsmith, S. (2003). Government Procurement in the WTO. Kluwer Law
International. S. 67-68, 111 och 166.
149
Se t.ex. European Parliament. (2017). Consequences of Brexit in the Area of Public
Procurement. Study for the IMCO Committee. Directorate-General for Internal
Policies, Policy Department Economic and Scientific Policy. S. 33 ff.
150
FoU täcks i EU:s regelverk, men kommer dock i många fall inte att falla inom
tillämpningsområdet för EU-direktiven, se t.ex. art 14 i direktiv 2014/24/EU. Bl.a.
upphandlande myndighet stå för betalningen och att resultaten endast ska tillkomma den
upphandlande myndigheten i dess verksamhet.
151
Annex 5 till EU:s GPA-åtagande.
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sociala tjänster, hotell- och restaurang) och likande täcks i GPA, vilket
det finns en lättare regim för i EU.152 Det kan framhållas att det
marknadstillträde som ges inom ramen för WTO:s tjänsteavtal Gats ofta
är styrande för vilket marknadstillträde som parterna kan ge enligt
GPA.153
Ett övertagande av EU:s befintliga GPA-åtaganden när det gäller
koncessioner skulle också kunna innebära ett minskat marknadstillträde
för EU:s leverantörer i Storbritannien. Koncessioner kan till exempel
vara tjänstekoncessioner eller byggkoncessioner. Sådana kontrakt liknar
byggentreprenad- och tjänstekontrakt, men har vissa särdrag.
Karakteristiskt för koncessioner är att företag står för utförandet och
ersättningen utgörs av rätten att utnyttja byggnadsverket/ tjänsten,
eventuellt i kombination med betalning.154 Centralt är att
verksamhetsrisken (bland annat den ekonomiska risken) övergår till
koncessionshavaren. Det råder viss osäkerhet kring GPA:s tillämpning på
koncessioner.155 Det kan dock konstateras att det finns en skillnad mellan
harmoniserad EU-lagstiftning och EU:s nuvarande
marknadstillträdesåtaganden i GPA gällande koncessioner. Om
Storbritanniens tar över EU:s marknadstillträdesåtaganden, kommer
sannolikt inte tjänstekoncessioner att omfattas.
En annan skillnad mellan EU:s befintliga marknadstillträde gentemot
tredjeland och EU:s egen lagstiftning gäller den s.k. försörjningssektorn.
Direktiv 2014/25/EU reglerar upphandling inom de s.k.
försörjningssektorerna (bl.a. vatten, energi, transporter och posttjänster).
Reglerna liknar i mångt och mycket de regler som gäller för varor,
tjänster och byggentreprenader, men innehåller lite större möjligheter till
förhandling. GPA-parter begränsar inte sällan tillträdet för utländska
leverantörer inom dessa sektorer.156 EU har till exempel infört vissa
begränsningar i sina åtaganden enligt GPA jämfört med vad som gäller
inom EU. Några få försörjningssektorer (bl.a. gas, värme, post)157 och
152

Art 74 i direktiv 2014/24/EU.
Jfr t.ex. Singapore och Moldaviens åtaganden för byggtjänster (”Construction
Services”) i annex 6 till GPA.
154
Arlandabanan är ett exempel på en koncession. Det kan också röra t.ex. driften av en
parkeringsplats.
155
Detta gäller även Gatt/Gats tillämpning på koncessioner. Osäkerheten i förhållande
till GPA gäller bl.a. om koncessioner täcks som vanlig upphandling och i så fall explicit
måste undantas för att inte vara täckta. Eller om det överhuvudtaget koncessioner kan
täckas som upphandling av GPA, se European Parliament. (2017). Consequences of
Brexit in the Area of Public Procurement. Study for the IMCO Committee. DirectorateGeneral for Internal Policies, Policy Department Economic and Scientific Policy. S. 36
f.
156
Jfr t.ex. noteringarna (”Notes”) i annex 3 till EU:s, Japans respektive Kanadas GPAåtagande.
157
Andra exempel är utvinning av olja, gas, kol och vissa bränslen.
153
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privata företag med särskilda rättigheter eller ensamrätt158, omfattas inte
EU:s nuvarande åtaganden i GPA.159 En annan konsekvens är att
marknadstillträdet inom vattensektorn sannolikt skulle minska för
utländska företag. Enligt bedömningar från en studie från
Europaparlamentet kommer dock skillnaderna inte att bli så stora givet
att Storbritannien redan idag har undantag för vissa delar och att vissa
aktiviteter inte faller inom tillämpningsområdet för EU:s
försörjningsdirektiv.160
Även på försvarsområdet brukar GPA-parter vara restriktiva med att
erbjuda marknadstillträde. I den utsträckning som försvarssektorn täcks
av parter inom ramen för GPA, brukar detta främst gälla icke-känsliga
varor. I GPA finns dessutom ett allmänt undantag som säger att ingenting
i avtalet ska hindra parterna från att vidta åtgärder eller hemlighålla
information om detta är nödvändigt för att skydda viktiga
säkerhetsintressen som handlar om upphandling av vapen, ammunition
eller krigsmaterial. Undantaget gäller även upphandling som är
oumbärlig för nationell säkerhet eller försvar.161 Inom EU däremot, finns
harmoniserade regler för att skapa en inre marknad för försvarsmateriel
och öppna upp området för leverantörer från andra medlemsstater.162

7.3 Önskvärda lösningar för offentlig upphandling
Sektorsavtal
En lösning för att behålla liknande upphandlingsregler som idag, både
vad gäller procedurregler och marknadstillträde, är sektorsavtal. Ett
exempel är EU:s relationer med Schweiz. Vid sidan av att bägge är GPAparter, så finns ett specifikt avtal om offentlig upphandling som går
längre än parternas åtaganden enligt GPA. Exempelvis ges mer
marknadstillträde än GPA när det gäller vissa upphandlande enheter
inom de s.k. försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter och
posttjänster).163 Marknadstillträdet för upphandling av tjänster motsvarar
i stora delar vad EU erbjuder inom ramen för GPA, och går inte längre.
Det finns ingenting som förhindrar att ett sektorsavtal i princip innehåller
samma regler som gäller idag inom EU både avseende procedurregler
158

Sådan ensamrätt som har beviljats av behöriga myndigheter.
Jfr t.ex. art 4, 8 och 13 i direktiv 2014/25/EU och annex 3 till EU:s GPA-åtagande.
160
European Parliament. (2017). Consequences of Brexit in the Area of Public
Procurement. Study for the IMCO Committee. Directorate-General for Internal
Policies, Policy Department Economic and Scientific Policy. S. 34.
161
Art 111, GPA, Security and General Exceptions. Det kan dock noteras att art 346 i
EUF-fördraget också innehåller undantag som relaterar till säkerhet och försvar.
162
Direktiv 2009/81/EG.
163
Även privata företag, vars verksamhet bygger på särskilda rättigheter eller ensamrätt
som beviljats av en behörig myndighet i en medlemsstat.
159
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och marknadstillträde. Det finns dock flera begränsningar i en sådan
avtalslösning. Schweiz bestämmer unilateralt om vissa inre
marknadsregler ska införlivas. Varken ny lagstiftning från EU eller
rättspraxis från EU-domstolen kommer automatiskt att beaktas och
införlivas. Tvistlösningen är politisk, d.v.s. parterna kan ta upp tvister om
avtalet till den gemensamma kommittén (Joint Committee), som kan
försöka lösa tvisten. Det finns heller inga garantier för att andra områden,
som kan påverka möjligheten för svenska leverantörer att delta i
Storbritanniens upphandlingar, kommer att regleras i något annat
sektorsavtal.
Tullunionsavtal
Ett annat alternativ är att sluta ett tullunionsavtal. Ett exempel är det som
EU slutit med Turkiet. Ett tullunionsavtal innebär att samma yttre tull
tillämpas av parterna gentemot länder utanför unionen. Ett
tullunionsavtal kan omfatta fler områden än tullar, exempelvis krav på att
den andra parten har motsvarande regler för offentlig upphandling.
Frihandelsavtal
En annan möjlig lösning är ett frihandelsavtal. EU:s frihandelsavtal
baserar sig i regel på WTO:s avtal GPA. Om bägge länderna är parter till
GPA, brukar procedurreglerna motsvara GPA, men innehålla längre
gående åtaganden om marknadstillträde i förhållande till GPA. Detta sker
ofta genom att man listar fler upphandlande myndigheter eller enheter på
olika administrativa nivåer, eller listar fler varor, tjänster eller
byggentreprenader/byggtjänster. En ytterligare metod är att sänka
tröskelvärdena för avtalets tillämpning, genom att låta upphandlingar till
ett lägre beloppsmässigt värde omfattas av avtalet. Ett exempel på ett
ambitiöst frihandelsavtal mellan EU och ett tredjeland är avtalet med
Kanada (Ceta).
Även om inte det är EU:s praxis idag, skulle man kunna tänka sig att ett
frihandelsavtal som i större utsträckning baserar sig på EU:s lagstiftning,
istället för att använda GPA:s mera kortfattade regler, och som samtidigt
ökar marknadstillträdet.164 Men det kan samtidigt inte uteslutas att
Det finns en princip om ”mest gynnad nation” (MFN) i GPA, vilket gäller
upphandling där parterna gjort åtaganden. Principen synes dock ha en mera begränsad
betydelse i GPA, eftersom GPA-parter agerar som om ett bättre marknadstillträde i
förhållande till en eller flera andra GPA-parter inte behöver utsträckas till övriga GPA
parter, varken när det gäller GPA eller frihandelsavtal. För en MFN diskussion, se
European Parliament. (2017). Consequences of Brexit in the Area of Public
Procurement. Study for the IMCO Committee. Directorate-General for Internal
Policies, Policy Department Economic and Scientific Policy. S.31-32. Se även
Arrowsmith, S. (2003). Government Procurement in the WTO. Kluwer Law
International. S. 67-68, 111 och 166.
164
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Storbritannien i sina frihandelsavtal istället vill basera sig på GPAmodellen och ge EU ett marknadstillträde som är mindre än vad som är
fallet idag. Om Storbritannien erbjuder ett marknadstillträde som i stora
drag motsvarar det man idag ger som en del av EU, skulle detta kunna
innebära mindre marknadstillträde på bl.a. områdena tjänster,
koncessioner, försvar och inom försörjningssektorerna.
En annan begränsning med frihandelsavtal, är att de inte innebär fri
rörlighet av varor, tjänster och personer på samma sätt som inom EUsystemet, vilket kan påverka leverantörers möjligheter i offentlig
upphandling på andra marknader. Det innebär också att offentliga
kontrakt under tröskelvärdena för de upphandlingsåtaganden som har
gjorts av parterna, inte kommer att omfattas av grundläggande EUrättsliga principerna om transparens, icke-diskriminering, likabehandling,
ömsesidigt erkännande och proportionalitet. En annan begränsning med
frihandelsavtal är att det inte kommer att finnas en lika effektiv
tvistlösning som inom EU.165 Det brukar heller inte finnas mekanismer
som innebär att avtalet uppdateras med ny lagstiftning eller att EUdomstolens praxis beaktas.
Ett djupgående frihandelsavtal av DCFTA-modell
EU:s frihandelsavtal med Ukraina (Deep and Comprehensive Free Trade
Agreement) är ett exempel på ett djupgående frihandelsavtal. På
upphandlingsområdet innebär avtalet en långgående, successiv
anpassning till EU:s lagstiftning. Ukraina ska anta lagstiftning som
motsvarar EU:s befintliga och framtida lagstiftning när det gäller varor,
tjänster, byggentreprenader, koncessioner och för försörjningssektorn.
Denna lösning innebär därför längre gående åtaganden på
upphandlingsområdet än WTO:s avtal GPA. Avtalet täcker också andra
områden såsom varor och tjänster, konkurrens och immateriella
rättigheter, men med varierande grad av tillnärmning av lagstiftning. I
likhet med övriga frihandelsavtal bygger tvistlösningen på WTO:s
modell. Det finns mekanismer för att uppdatering av avtalet i annex med
mera, men innebär inte ett lika löpande införlivande av ny lagstiftning
och ändringar som i EES-avtalet.166 Vidare finns det en obligatorisk
referensprocedur om tvisten gäller tolkning av EU-regler på
upphandlingsområdet, vilket kan bidra till en mer enhetlig tolkning av
reglerna.167 Då måste skiljedomstolen fråga EU-domstolen om
vägledning, vilken panelen sedan är bunden av. Andra intressanta
lösningar är att parterna ska undersöka möjligheterna att öppna upp
Tvistlösning i frihandelsavtal baseras ofta på ett skiljedomsförfarande, ”arbitration”.
Art 463, p. 3 i EU:s DCFTA med Ukraina.
167
Art 322 i EU:s DCFTA ned Ukraina.
165
166
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upphandlingsmarknaderna under tröskelvärdena och att principer om
transparens och icke-diskriminering också gäller upphandling som inte
omfattas av kraven på tillnärmning till EU:s lagstiftning.168
EES-liknande avtal
EES-avtalet är i dagsläget den avtalsform som mest påminner om
deltagande i EU:s inre marknad eftersom EU:s direktiv och förordningar
införlivas löpande efter beslut av EES-kommittén, och blir en del av
avtalet i form av annex eller protokoll. En skillnad med vad som är fallet
med EU, innebär EES-avtalet inte en tullunion. I en EES-liknande
lösning kan både procedurregler och marknadstillträde bli desamma som
inom EU.169 Efta-länderna ska vidare annonsera upphandlingar i EU:s
elektroniska system Tenders Electronic Daily (TED), vilket ger EUleverantörer kännedom om kontrakt i dessa länder.
Eftersom EES-avtalet omfattar en stor del av EU:s lagstiftning, innefattas
också andra områden som kan påverka leverantörers möjligheter att delta
i offentlig upphandling på andra marknader, exempelvis regler som
relaterar till fri rörlighet för varor, tjänster och personer. Tillämpningen
av fri rörlighetsregler gör också att också upphandlingar som inte
omfattas av EU-direktiven om offentlig upphandling (t.ex. under
tröskelvärdena) kommer att omfattas av de principer som följer av inre
marknadsreglerna; icke-diskriminering, öppenhet/transparens, ömsesidigt
erkännande och proportionalitet. Dessa principer är tillämpliga under
förutsättning att det finns ett gränsöverskridande intresse för kontrakten
ifråga.
Inom EES finns mekanismer för att skapa en enhetlig tolkning av
reglerna mellan parterna, till exempel möjlighet för nationella domstolar
att begära förhandsbesked när det gäller tolkning av reglerna och
mekanismer för att EU- och Efta-domstolarnas praxis inte ska skilja sig
åt i alltför hög grad.170

7.4 Slutsatser offentlig upphandling
Det är ett svenskt intresse att upphandlingsmarknaden behålls så öppen
som möjligt i Storbritannien efter brexit. EU:s regelverk innebär att
upphandling för varor, tjänster, byggentreprenader och koncessioner
(bygg- och tjänster) öppnas upp för konkurrens, också inom områden
som försörjningssektorerna och försvar. För att svenska företag ska
kunna fortsätta delta i offentliga upphandlingar så ostört som möjligt
168

Art 154, p. 4 respektive art 153, p. 4 i EU:s DCFTA med Ukraina.
Artikel 65 (1) och Annex XV1 i EES-avtalet reglerar offentlig upphandling.
170
Art 105-111 i EES-avtalet.
169
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efter brexit, är det därför viktigast att ett framtida frihandelsavtal om
möjligt innebär ett marknadstillträde som motsvarar det man har idag
enligt EU-direktiven. Det bör även omfatta procedurregler som är mer
specificerade än GPA och om möjligt ligger i linje med EU:s lagstiftning
på områden såsom elektronisk annonsering, rättsligt skydd för
leverantörer och ömsesidigt erkännande av bevis, certifikat och intyg.
Likartade regler inom EU och Storbritannien underlättar sannolikt
företagens deltagande i offentliga upphandlingar i respektive land
eftersom det skapar en större förutsebarhet för företagen.
Av befintliga avtalslösningar som Kommerskollegium har tittat på, skulle
svenska företags handel störas minst om parterna slöt ett EES-liknande
avtal. Om EU:s upphandlingslagstiftning skulle fortsätta gälla i
Storbritannien skulle både marknadstillträdet och procedurreglerna bli
desamma som inom EU. En fördel är också att Efta-länderna kan
använda EU:s elektroniska annonseringsportal, vilken är viktig för att
leverantörer ska få kännedom om annonserade kontrakt i andra länder.
En EES-lösning skulle också innebära att EU:s lagstiftning på en rad
områden, inte bara upphandling, löpande kan införlivas. Det blir lättare
att uppdatera avtalet med ny lagstiftning och ändringar.
En annan viktig aspekt av ett brett avtal är att det kan innefatta regler på
andra områden som påverkar företagens möjligheter att delta i andra
länders offentliga upphandlingar, till exempel relaterade till fri rörlighet
för varor, tjänster och personer. Det blir till exempel lättare för företagen
att leverera till offentlig sektor i andra länder om principen ömsesidigt
erkännande gäller och om arbetskraft kan röra sig mellan länder.
En konsekvens av att EU:s fri rörlighetsbestämmelser tillämpas, är att
upphandlingar som inte når upp till direktivens tröskelvärden och styrs av
nationella regler, ändå kan omfattas av grundläggande principer om det
finns ett gränsöverskridande intresse för upphandlingen. Detta kan till
exempel innebära att kontrakt på lokal eller regional nivå kan behöva
offentliggöras i någon form och att upphandlande myndigheter inte får
diskriminera leverantörer, varor eller tjänster från andra länder. Ett EESlikande avtal innebär också en mer gemensam ram för tolkningen av
reglerna, vilket ger förutsägbarhet för företagen.
Om det inte är möjligt att sluta ett EES-liknande avtal, är ett djupgående
frihandelsavtal liknande EU:s DCFTA med Ukraina att föredra. På
upphandlingsområdet innebär avtalet en långgående, successiv
anpassning till EU:s lagstiftning. För företagen kan det innebära likartade
procedurregler och ett marknadstillträde som motsvarar det som ges inom
EU. Enligt befintliga DCFTA-modeller sker inget löpande införlivande
av ny EU-lagstiftning på samma sätt som i EES-avtalet. I förhållande till
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EES omfattas också färre, till offentlig upphandling angränsande
områden, vilket indirekt kan påverka upphandling. Det finns heller ingen
enhetlig tolkning av bestämmelserna som i och med EU-domstolens
praxis. Däremot finns i befintliga DCFTA lösningar som innebär att
motparten ska följa EU-domstolens praxis på vissa områden.
Ukrainaavtalet innehåller också lösningar som innebär att parterna ska
undersöka möjligheterna att öppna upp upphandlingsmarknaderna under
tröskelvärdena och att principer om transparens och icke-diskriminering
också ska gälla upphandling som inte omfattas av kraven på tillnärmning
till EU:s lagstiftning. Det senare skulle kunna vara relevant för
upphandling som faller utanför tillämpningsområdet för EU-direktiven,
till exempel på grund av lägre kontraktsvärden.
Ett frihandelsavtal av samma typ som Ceta, är en annan möjlighet. Ett
sådant avtal skulle kunna hämta fler procedurregler från EU:s lagstiftning
(GPA plus). I en sådan avtalslösning skulle det vara mycket viktigt att
Storbritannien gör marknadstillträdesåtaganden som går längre än GPA
och helst ligger i paritet med vad som ges inom EU. Annars finns risken
att svenska företag får ett sämre marknadstillträde när det gäller
exempelvis tjänster, försörjningssektorerna, försvar och koncessioner
(framför allt tjänstekoncessioner). Inget löpande införlivande av EU:s
lagstiftning sker heller i detta fall. Även om frihandelsavtal i regel är
breda och innefattar många olika områden, innebär reglerna inte fri
rörlighet i EU:s mening. Upphandling under tröskelvärdena kommer
därför inte att omfattas av de grundläggande EU-rättsliga principerna och
regler på andra, angränsande områden kommer inte heller att vara
harmoniserade som inom EU.

8 Dataöverföringar
I princip kan ingen handel mellan Sverige och Storbritannien ske utan
överföring av information i digital form (data). Inte heller kan produktion
av varor och tjänster ske utan dataöverföringar. Handel och produktion
inkluderar digitala lösningar och digitala lösningar innebär behov av att
flytta data. Behovet kommer bara att öka i och med den snabba digitala
utvecklingen.171
Begränsningar av dataöverföringar skapar ineffektivitet och ökade
kostnader. Det kan i slutänden leda till att svenska företag inte kan sälja
171

Kommerskollegium har publicerat ett antal rapporter på området: No Transfer, No
Trade Kommerskollegium 2014, No Transfer, No Production och Online Trade, Offline
Rules Kommerskollegium 2015, samt Data Flows och Trade Regulation in a 3D
Printed World – a Primer Kommerskollegium 2016.
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sina varor och tjänster till Storbritannien eller inte kan ha produktion i
landet.172 Kommerskollegium har fått en del indikationer på att företag
väljer bort samarbetspartners i Storbritannien pga. osäkerheten kring
dataflöden.173
Två former av hinder som är relevanta när det gäller dataöverföringar:
hinder för att sända data utomlands och krav på lokal lagring av data.
Båda formerna av hinder växer snabbt globalt.174

8.1 EU:s regler för dataöverföring
Det råder i princip ett fritt flöde av data inom EU enligt EU:s fördrag.175
Medlemsstaterna har dock möjlighet att begränsa flödet för att skydda ett
legitimt intresse. Detta förutsätter att kraven är proportionerliga. I
praktiken är det i stort sett omöjligt att rättfärdiga sådana krav eftersom
det är svårt att motivera varför ett intresse kopplat till datarörlighet
skyddas bättre i landet än i ett annat EU-land.176
EU:s fördrag kompletteras i form av EU sekundärlagstiftning. Reglerna
där skiljer sig mellan personlig och icke-personlig data.
Personlig data är all data som kan härledas direkt eller indirekt till en
fysisk person. All annan data är icke-personlig. I realiteten är gränsen
mellan dessa två former flytande och i ett dataset kan det vara mycket
svårt att separera de två formerna från varandra.

EU:s regler för personlig data
EU:s dataskyddsförordning tydliggör att personlig data ska behandlas
fritt inom unionen.177 Ett svenskt företag ska därför obehindrat kunna
föra över personlig data till ett företag eller myndighet i en annan
medlemsstat för t.ex. analys eller annan behandling eller lagra personlig
data på en server i landet.178 Notera att det fria flödet av personlig data
172

Se No Transfer, No Trade Kommerskollegium 2014 och No Transfer, No
Production, Kommerskollegium 2015 för utförlig beskrivning av effekterna.
173
Intervju med Stefan Kvarfordt 171212. Stödjer slutsatsen om hur dataregelverk kan
påverka hur företag väljer att organisera sina värdekedjor i No Transfer, No Production,
Kommerskollegium 2015.
174
OECD (forthcoming) och Ferracane (2017)
175
Beroende på frågan kan det fria dataflöde skyddas av olika frirörlighetsregler (varor,
personer, tjänster eller kapital), Kommerskollegium (2016a), avsnitt 4, Data Flows
Kommerskollegium 2016.
176
Online Trade, Offline Rules, Kommerskollegium 2015.
177
Dataskyddsförordning (2016/678/EU) kommer att gälla i hela EU (inkl.
Storbritannien) från och med maj 2018. Den ersätter dataskyddsdirektivet (95/46/EU).
178
För att undvika förekomsten av nationella hinder som syftar att skydda den
personliga integriteten fastställer förordningen gemensamma dataskyddsregler.
Exempelvis ställs det krav på att den person i EU som data hänvisar till (den
”registrerade” eller datasubjektet) samtycker till behandling av dennes personliga data.
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inom EU inte är absolut utan kan begränsas baserat på andra
skyddsintressen än skyddet för privatlivet (och därmed faller utanför
dataskyddsförordningen).
Överföringar till tredjeland är i grunden förbjuden enligt EU-regelverket.
Utgångspunkten för förbudet är att skyddsnivån för personliga integritet
och privatlivet är hög inom EU men att den kan undermineras om
personlig data överförs till länder med lägre skyddsnivån. Risken med en
sådan överföring skulle annars vara att EU:s stränga krav på behandling
av personlig information inom EU skulle kringgås om samma
information fanns tillgänglig i ett tredjeland där kraven inte gäller.
Överföring kan endast ske om den som den personliga informationen
berör (det registrerade datasubjektet) lämnat ett informerat samtycke eller
om det kan säkerställas att dataskyddslagstiftningen i det tredje landet
garanterar en adekvat skyddsnivå. Vidare finns några andra mekanismer i
dataskyddsförordningen som också kan användas för att föra personlig
data till tredjeland.179
Adekvansbeslut
Om ett tredjelands regelverk säkerställer en adekvat skyddsnivå, dvs. att
personliga integritet och privatlivet skyddas i detta land på ett sätt som
motsvarar skyddsnivån inom EU, kan EU- kommissionen besluta att
överföringen av personlig data till det landet får ske fritt. Ett sådant
beslut, också kallat ”adekvansbeslut” förutsätter alltså att kommissionen
bedömer att personlig data från EU inte kommer att behandlas sämre om
det överförs till tredjelandet. Beslutet utgör en unilateral åtgärd från EU,
är tidsbegränsat och kan återkallas om kommissionen bedömer att
skyddsnivån i tredjelandet försämras.180
Ett adekvansbeslut tryggar endast överföring från EU. Det andra landets
dataskyddsreglering avgör om överföring åt andra hållet är tillåtet.
Ett adekvansbeslut förutsätter dels en juridisk analys av regelverket om
dataskydd i det andra landet, dels en politisk vilja att säkerställa det fria
dataflödet. Kommissionen är inte skyldig att pröva adekvansen av ett
tredjelands dataskyddsreglering.

Vidare ges den registrerade vissa rättigheter, exempelvis rätten till dataportabilitet
mellan olika system och den s.k. ”rätten att bli glömd”.
179
Kapitel 5 i dataskyddsförordningen.
180
Adekvansbeslut har tagits i förhållande till Andorra, Argentina, Kanada, Schweiz,
Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Nya Zeeland, USA (EU-US Privacy
Shield) och Uruguay. Kommissionen inledde nyligen en översyn av dessa beslut (8
november 2017).

149(363)
Den juridiska prövningen fokuserar på dataskyddsnivån i landet i
förhållande till de krav som ställs i dataskyddsförordningen och i EU:s
stadga om de grundläggande rättigheterna (Stadgan). Stadgan skyddar
bl.a. rätten till privatlivet och personlig integritet. Den utgör en del av
EU:s primärrätt vilket innebär att den har företräde över all EU:s
lagstiftning och EU:s internationella avtal. I praktiken innebär det att
EU:s direktiv och förordningar samt EU:s frihandelsavtal ska utformas på
ett sätt som är förenligt med skyddet för privatlivet enligt Stadgan.
Standardiserade dataskyddsbestämmelser, bindande
företagsbestämmelser och övriga grunder
I avsaknad av ett adekvansbeslut kan persondata överföras till tredjeland
baserat på andra grunder.
Standardiserade dataskyddsklausuler har tagits fram av kommissionen181
och förpliktar parterna, som överföringen berör, att säkerställa att
personlig data behandlas i enlighet med skyddsnivån i dataskyddsdirektivet. Standardklausulernas förenlighet med Stadgan är föremål för
prövning i EU-domstolen.182
För koncerninterna överföringar av personlig data kan multinationella
företag anta bindande bestämmelser som säkerställer en adekvat
skyddsnivå. Dessa måste granskas och godkännas av EU:s dataskyddsmyndigheter för att vara giltiga.
Överföringen kan även ske om det registrerade datasubjektet lämnar sitt
informerade samtycke. Det innebär att företaget
(personuppgiftsansvarige) på förhand ska informera om riskerna med
sådan överföring.
Slutligen kan personlig data överföras till tredjeland om den är
nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade eller ett avtal i
den registrerades intresse. Exempelvis om ett e-handelsföretag i
tredjeland säljer en produkt till en konsument inom EU behövs det inget
särskilt samtycke för att kunna överföra persondata om konsumentens
leveransadress eftersom den informationen förutsätts för att fullgöra
köpeavtalet.

181

Kommissionens beslut 2001/497/EG och 2004/915/EG (EU:s
personuppgiftsansvarig till tredjelands personuppgiftsansvarig) samt 2010/87/EU (EU:s
personuppgiftsansvarig till tredjelands personuppgiftsbiträde). Dessa beslut har sin
grund i dataskyddsdirektivet och bör ersättas när dataskyddsförordningen börjar att
gälla.
182
Beslut från Irish High Court att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen
(2016 No 4809 P, 3 oktober 2017).
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EU:s regler för icke-personlig data
För icke-personlig data gäller idag EU:s regler om fri rörlighet enligt
fördraget (de fyra friheterna). Ett förslag till förordning som syftar till att
avskaffa nationella datalokaliseringskrav är under förhandling.183 I
praktiken innebär inte förordningen stora förändringar. Den ska snarare
ses som en kodifiering av fördragets regler som de facto förbjuder datalokaliseringskrav. Enligt förslaget ska alla krav på datalokalisering inom
EU avskaffas om de inte kan motiveras utifrån skyddet för allmän
säkerhet. Det är i dagsläget oklart om förordningen kommer att antas och
att gälla före den 29 mars 2019.

Slutsats – datarörlighet inom EU
Sammantaget kan konstateras att inom EU fungerar det fria dataflödet.
Det finns få, om några, nationella hinder för att flytta data mellan
medlemsstaterna.184 Nationella datalokaliseringskrav som införts utanför
EU förekommer inte inom unionen. Kommerskollegium känner inte till
några specifika hinder som idag skulle röra det fria flödet av data till eller
från Storbritannien.
”Priset” för avskaffandet av nationella hinder för dataöverföringar inom
EU, i vart fall när det gäller personlig data, är en av världens strängaste
dataskyddsregleringar. Den ställer höga krav på företag som behandlar
personlig data inom EU och, genom stränga regler om överföring av data
utanför EU, innebär de facto ett villkorat datalokaliseringskrav gentemot
tredjeland.185

8.2 Regler för dataöverföring vid brexit utan avtal
Effekten av ett avtalslöst brexit skiljer sig beroende på om det gäller
personlig eller icke-personlig data. För personlig data innebär situationen
att överföringar i grunden är förbjudna – både till och från Storbritannien.
För icke-personlig data uppstår möjligheten att i framtiden hindra
överföringar, vilket skapar en rättsosäker situation för företag.

WTO-regler för dataöverföring (Gats)
Det finns inga explicita regler i Gats som reglerar dataöverföringar och
därmed har avtalet ingen påverkan på länders möjlighet att begränsa
dataflöden. Ett undantag finns i det frivilliga tillägget till Gats
183

KOM(2017) 495.
Exempel på hinder är nationella certifieringskrav för datalagring som nyligen har
anmälts för granskning till Europeiska kommissionen genom 1535-förfarande.
185
Denna begränsning påverkar redan nu handel mellan Sverige och Storbritannien, i
den mån det innebär att personlig data för intra-europeiska transaktioner behandlas eller
lagras utanför EU.
184
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Understanding on Financial Services. Detta frivilliga tillägg till Gats
anger att länder inte får “hindra överföring av information eller
behandling av finansiell information, inklusive överföring av data med
hjälp av elektroniska medel”186. Både Sverige och Storbritannien har
skrivit under Understanding och vid avtalslöst brexit gäller som
utgångspunkt att finansiell data ska få flyta fritt mellan Sverige och
Storbritannien.187
Även om det inte finns några explicita regler om dataöverföringar så
anser många att sektoriella åtaganden innebär begränsningar i länders
möjligheter att hindra dataöverföringar.188 En restriktion på dataöverföringar kan påverka konkurrensförhållanden189 och därmed bryta
mot åtaganden om nationell behandling dvs. att importerade tjänster
måste behandlas lika förmånligt som motsvarande inhemska tjänster.
Vidare kan t.ex. krav på lokal datalagring bryta mot
marknadstillträdesprincipen zero-quota doctrine såsom etablerad i WTOtvisten Gambling.190 Åtagandens koppling till dataflöden är dock varken
en allmänt accepterad hållning eller rättsligt prövad.
I Gats finns även de allmänna undantagsreglerna. Dessa möjliggör
lagstiftning som syftar till bland annat skydd av personlig integritet,
allmän moral och säkerhet. Undantagen ger länder relativt goda
möjligheter att införa olika restriktioner av dataflöden.

EU:s och Storbritanniens regelverk
Personlig data
Vid brexit blir Storbritannien ett tredjeland och EU:s regler om dataflöde
kommer att upphöra att gälla i Storbritannien. I grunden blir överföring
av personlig data från EU till Storbritannien förbjuden.191 Om
Storbritannien, vid brexit, väljer att i sin GDPR-baserade
dataskyddslagstiftning (General Data Protection Regulation –

Egen översättning. Originaltext: ”prevent transfers of information or the processing
of financial information, including transfers of data by electronic means”.
187
”Understanding” tydliggör dock att inget hindrar länder från att införa regler som
syftar till att skydda personlig information.
188
OECD (forthcoming). Det finns även andra delar av Gats, liksom paragrafer i Gatt,
som indirekt påverkar möjligheterna att hindra dataöverföringar.
189
Termen som används i WTO är ”modify the conditions of competition”.
190
”Zero quota doctrine” innebär att länder inte får ha regler som inte är kvantitativa de
jure men får en kvantitative effekt de facto.
191
Det är också möjligt att behandlingen av personlig data som överförts till
Storbritannien före brexit måste upphöra. Europeiska Kommissionen (2017a)
186
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dataskyddsförordningen)192 behandla EU som tredjeland så kommer
överföring från Storbritannien också att upphöra.193
Utan avtal och ett adekvansbeslut (se nedan) får därför företagen förlita
sig på övriga överföringsmekanismer för dataöverföring till och från
Storbritannien (se ovan om ”Standardiserade dataskyddsbestämmelser,
bindande företagsbestämmelser och övriga grunder”).194
Dessa lösningar kräver aktiva åtgärder av svenska företag. I vissa fall ska
dessa åtgärder vidtas för varje enskild överföring. Det innebär en stor
kostnad och administrativ börda, särskilt för små och medelstora företag.
Mer omfattande åtgärder finns tillgängliga för svenska företag med
etablering i Storbritannien (bindande företagsbestämmelser).
Icke-personlig data
Skyddet för icke-personlig data kommer inte längre att vara garanterad
genom den fria rörligheten inom EU. Därmed är det fullt möjligt för
enskilda medlemsstater att hindra överföringen och behandling av ickepersonlig data till Storbritannien.195 Exempelvis innebär
datalokaliseringskravet i den svenska bokföringslagen att viss
räkenskapsdata som tillhör svenska företag inte längre kan lagras i
Storbritannien när landet lämnat EU.
På samma sätt kan Storbritannien unilateralt begränsa dataflödet till EU
eller enskilda medlemsstater. Idag finns inga sådana restriktioner men ett
avtalslöst brexit medför inga begränsningar när det gäller Storbritanniens
möjligheter att införa sådana restriktioner i framtiden.
Den grundläggande lösningen gällande rörlighet är EES eftersom GDPR
och EU:s regler om icke personlig data gäller inom hela EES.
Om denna lösning inte är aktuell så är den främsta lösningen för
personlig data att EU fastslår ett adekvansbeslut. Härmed skulle
personlig data kunna flöda fritt mellan parterna.
192

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).
193
Om Storbritannien tillämpar GDPR efter brexit kommer överföring av persondata
från Storbritannien till tredjeland att påverkas. Det är dock oklart om EU kommer att
behandlas som tredjeland då EU formellt inte är det i GDPR:s mening. Det är en fråga
om hur Storbritannien väljer att implementera GDPR som nationell lag efter brexit.
194
Kapitel 5 i dataskyddsförordningen.
195
Exempelvis innebär datalokaliseringskravet i den svenska bokföringslagen att viss
räkenskapsdata som tillhör svenska företag inte längre kan lagras i Storbritannien när
landet lämnat EU. Kap. 7, § 2 Bokföringslagen. Datalokaliseringskravet gäller inte
andra EU-länder, jfr. Kommerskollegium (2015b), avsnitt 4.5.4.
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8.3 Önskvärda lösningar för dataöverföring
Personlig data
Om det brittiska regelverket säkerställer en adekvat skyddsnivå,196 kan
EU-kommissionen besluta att överföringen av personlig data till
Storbritannien får ske fritt. Som angetts ovan så är ett adekvansbeslut
tidsbegränsat och kan återkallas om kommissionen bedömer att
skyddsnivån i Storbritannien försämras.197 Att det kan dras tillbaka
innebär i sig en ökad osäkerhet för företagen och en försämring jämfört
med dagens läge när Storbritannien är medlem av EU.
Ett adekvansbeslut tryggar endast överföring från EU. Om
Storbritannien, vid brexit, väljer att i sin GDPR-baserade
dataskyddslagstiftning behandla EU som tredjeland så kommer det att
krävas ett likadant beslut av Storbritannien. 198 Endast då uppstår ett fritt
flöde på samma sätt som gäller idag.
Ett adekvansbeslut från EU förutsätter dels en juridisk analys av det
brittiska regelverket om dataskydd, dels en politisk vilja att säkerställa
det fria dataflödet till Storbritannien.
Den juridiska prövningen kommer att fokusera på dataskyddsnivån i
Storbritannien i förhållande till de krav som ställs i dataskyddsförordningen och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna
(Stadgan).
Om Storbritannien fortsätter tillämpa reglerna i förordningen så kommer
EU sannolikt att anse att det brittiska regelverket anses vara förenligt
med förordningen.199 Storbritannien har däremot meddelat sin avsikt att
lämna Stadgan. Trots detta kan landet även fortsättningsvis säkerställa en
adekvat skyddsnivå genom sitt medlemskap i den Europeiska
Konventionen om Mänskliga Rättigheter (EKMR). EKMR skyddar också
privatlivet.
Det är dock oklart om de brittiska reglerna för datalagring200 kommer att
vara förenliga med Stadgan. EU-domstolen har nyligen slagit fast att
196

Dvs. att personlig integritet och privatlivet skyddas i Storbritannien på ett sätt som
motsvarar skyddsnivån inom EU.
197
Liknande adekvansbeslut antogs i förhållande till Andorra, Argentina, Kanada,
Schweiz, Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Nya Zeeland, USA (EU-US
Privacy Shield) och Uruguay. Kommissionen inledde nyligen en översyn av dessa beslut
(8 november 2017).
198
Detta borde vara en formalia eftersom Storbritanniens lagstiftning bygger på EU:s
regler och därmed är det svårt att se att Storbritannien inte skulle komma fram till att
EU har adekvat skyddsnivå. Men oavsett så krävs ett formellt beslut.
199
Data Protection Bill (HL Bill 66, 13 september 2017).
200
Investigatory Powers Act 2016.
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föregångaren till dessa regler stred mot Stadgan.201 Domen bekräftades
av en brittisk domstol202 och förenligheten av de nya datalagringsreglerna
är föremål för prövning hos EU-domstolen.203 Parallellt till denna
prövning diskuterar regeringen i Storbritannien nu en anpassning av de
nya datalagringsreglerna till skyddsnivån enligt Stadgan.204 Frågan är
särskilt relevant då oförenligheten med Stadgan var den grunden som
EU-domstolen hänvisade till för att ogiltigförklara kommissionens
adekvansbedömning gentemot USA.205
EU-kommissionen är inte skyldig att pröva adekvansen av ett tredjelands
dataskyddsreglering. Även om kommissionen visat intresse att säkerställa
det fria dataflödet mellan EU och Storbritannien,206 kan den i slutändan
avstå från att inleda en adekvansprövning. Det är möjligt att olika
överväganden kan spela in i negativ riktning, exempelvis för att försvåra
situationen för Storbritannien efter brexit och/eller för att locka brittiska
företag till EU. Kommerskollegium ska inte spekulera kring hur dessa
överväganden kan påverka kommissionens beslut att inleda en
adekvansprövning men noterar att Sverige kan spela en positiv roll i
denna fråga genom att påvisa, för kommissionen, vikten av ett
adekvansbeslut gentemot Storbritannien.
Om kommissionen skulle finna att Storbritannien generellt inte kan anses
ge adekvat skyddsnivå så är Privacy Shield-modellen som är avgränsad
till specifik behandling av persondata en möjlig lösning. Privacy Shield
är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och
USA. Uppgörelsen innehåller ett antal principer om hur personuppgifter
ska hanteras och översynsmekanismer för att säkra principernas
efterlevnad. Företag i USA som vill ansluta sig till Privacy Shield ska
anmäla till det amerikanska handelsministeriet att de följer principerna.
Genom att följa dessa principer bedöms dessa företags behandling av
persondata uppfylla en adekvat skyddsnivå. Handelsministeriet har en list
över anmälda företag och dessa företag omfattas av EU-kommissionens
beslut om adekvat skyddsnivå.

Icke-personlig data
Icke-personlig data förblir oreglerat på EU-nivå, om inte den nya
förordningen om icke personlig data antas och börjar att gälla före den 29

201

Mål C-698/15.
England and Wales Court of Appeal (Case No: C1/2015/2612 och 2613, 30 januari
2018)
203
Mål C-623/17 Privacy International.
204
Home Office samrådsförfarande (30 november 2017).
205
Mål C-362/14 avs. Safe Harbour-avtalet.
206
Europeiska kommissionen (2017a)
202
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mars 2019. Det ger fortsatt medlemsstater, EU och Storbritannien
möjligheten att ha eller införa begränsningar.

Andra lösningar
Att bara förlita sig på adekvansbeslut respektive icke-reglering har sina
nackdelar. Den främsta problematiken rör den rättsosäkerhet som ickereglering av icke-personlig data medför. Ett handelsavtal kan mildra
dessa nackdelar.
EU:s frihandelsavtal innehåller inga explicita regler om dataöverföringar,
inklusive förbud mot datalokalisering. Det som skrivits om Gats gäller
även EU:s frihandelsavtal, inklusive om undantagsreglerna. Det pågår
dock en EU-intern diskussion om att ta fram ett textförslag. I dagsläget
finns dock inget som skulle kunna appliceras på ett framtida avtal med
Storbritannien.
Det vore önskvärt att sådan text inkluderas i kommande avtal och då
även i det med Storbritannien.207 Detta skulle medföra en allmän
grundläggande regel om öppenhet, inte minst för icke-personlig data.
Undantagsreglerna i frihandelsavtalen medför att möjligheten att
begränsa överföring fortfarande finns. Nuvarande dataskyddslagstiftning
fortsätter alltså att gälla, inklusive möjligheten att ha adekvansbeslut.
Det enda avtal med explicit dataflödestext är Trans-Pacific Partnershipsavtalet (TPP).208 Här finns en allmän paragraf om fritt flöde av data
mellan parterna och förbud mot datalokaliseringskrav. Detta skapar en
presumtion om öppenhet. TPP innehåller också sedvanliga
undantagsregler vilket gör att utrymme finns för att begränsa dataflöden.
Det vore alltså önskvärt att EU kan etablera allmänna regler likt de som
finns i TPP.
Utöver TPP finns ett antal icke-bindande regleringar som har påverkan
på dataflöden. Frihandelsavtalet med mellan USA och Korea (KORUS)
inkluderar en skrivning som säger att parterna ska ”endeavour to refrain
from imposing or maintaining unnecessary barriers to electronic
information flows across borders”209. Vidare finns flera exempel i WTO,
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) och
Asian-Pacific Economic Cooperation (Apec) på skrivningar om att data
207

Notera att det textförslag som nu diskuteras mellan MS och KOM inte är acceptabelt.
Det skulle försämra skyddet för dataflöden jämfört med att endast förlita sig på
åtaganden. Kommissionen (2017b)
208
Kanada, Mexiko, Peru, Chile, Nya Zeeland, Australien, Brunei, Singapore, Vietnam,
Malaysia och Japan är medlemmar av TPP.
209
Korea-US FTA (KORUS), artikel 15.8

156(363)
ska kunna föras mellan länder. Gemensamt är att de fastslår principen om
öppenhet och att hinder ska vara så begränsade som möjligt.210
Utan explicita skrivningar borde EU och Storbritannien, som ett
minimum, återupprepa de principer som återfinns i OECD om personlig
integritet. Eller så kan man tänka sig liknande principer influerat av de
andra exemplen ovan. Detta för att etablera grundläggande principer
som, även om de inte är bindande, kan vara viktig vid tolkning av
parternas vilja.
Ett annat alternativ är en skrivning som uttryckligen erkänner åtagandens
inverkan på dataflöden, dvs. i detta fall de åtaganden som Storbritannien
gör i det kommande avtalet och som garanterar icke-diskriminering.
Åtaganden blir då garanter för dataflöden. Hinder för dataöverföringar
innebär i många fall diskriminering, vilket då är brott mot åtaganden om
nationell behandling. Ta t.ex. en inhemsk och en utländsk leverantör
som säljer en vara eller tjänst, där en del av varan/tjänstens funktion
involverar att sända data för analys och bearbetande. Den inhemska
leverantören har sin analysfunktion (sitt datacenter) i landet medan den
utländska vill sända till huvudkontoret i ett annat land. En restriktion på
dataöverföringar skulle skapa besvär för den utländska aktören men inte
den inhemska. Alltså uppstår olika konkurrensförhållanden och därmed
brott mot åtaganden om nationell behandling.
Åtagandenivån i ett framtida avtal med Storbritannien kommer vara
högre än i Gats. Sålunda skulle EU och Storbritannien, i ett stort antal
sektorer, bli bundna till principen om icke-diskriminering. Härmed skulle
restriktioner av dataöverföringar som leder till en diskriminerande
situation vara förbjudna. Dock gäller även här undantagsreglerna och
därmed finns fortfarande reella möjligheter att begränsa flödet av data.
I alla alternativ ovan skulle undantagsreglerna fortsätta att gälla och
därmed skulle restriktioner vara möjliga att införa. En möjlighet, för att
skapa ökad rättssäkerhet, är att parterna preciserar vad som är möjligt att
undanta under undantagsreglerna. Reglerna är nämligen väldigt breda
och tillåtande, vilket skapar stora möjligheter för regeringar att införa
långtgående restriktioner. Ett gemensamt tydliggörande skulle kunna
minska detta policyutrymme.

210

T.ex. i WTO har USA och EU lagt fram ett förslag grundläggande principer om ehandel, inklusive ohindrat gränsöverskridande informationsflöde (WTO, 2011). OECD
har två uppsättningar om ”privacy guidelines” (t.ex. The OECD Privacy Framework).
OECD (forthcoming)
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8.4 Slutsatser dataöverföring
Brexit kommer betyda sämre möjligheter att föra data till och från
Storbritannien. Storbritannien blir ett tredjeland och grundregeln är då att
personlig data då inte får föras mellan EU och Storbritannien. I avsaknad
av ett adekvansbeslut är de enda möjligheterna att överföra personlig data
är att använda standardiserade dataskyddsbestämmelser, bindande
företagsbestämmelser och de andra undantagen från GDPR. Dessa
lösningar är dels besvärliga att använda, dels täcker de inte alla de behov
som företagen har.
Ett adekvansbeslut från EU:s sida skulle vara mycket värdefullt och säkra
att personlig data går att flytta från EU. Där kan Sverige spela en aktiv
roll gentemot kommissionen och påvisa behovet av att anta ett sådant
beslut. Samtidigt ska man ha i åtanke att ett adekvansbeslut är ett
diskretionärt beslut som kan dras tillbaka och som är förknippat med
betydligt större osäkerhet för olika affärsrelaterade beslut, jämfört med
en situation där Storbritannien omfattas av EU:s gemensamma
dataskyddslagstiftning
Ett adekvansbeslut är en unilateral lösning och är inte kopplat till ett
handelsavtal.211 Anledningen till att kommissionen föredrar en sådan
ensidig åtgärd är att skyddet för privatlivet och personlig integritet inom
EU garanteras av Stadgan och kan därför inte förhandlas bort i ett avtal
med ett tredjeland. Ett avtal med Storbritannien som skulle gå ut på att
personlig data från EU kan överföras till Storbritannien skulle
ogiltigförklaras av EU-domstolen om skyddsnivån i Storbritannien visar
sig vara sämre än i EU. När det gäller flödet av personlig data förutsätter
alltså EU:s framtida relation till Storbritannien att EU:s dataskyddsnivå
säkerställs oavsett var personlig data behandlas (inom eller utanför EU).
För icke-personlig data kommer det vid brexit uppstå en del hinder
genom de lokaliseringskrav som idag finns. Vidare är detta inte
reglerat,212 vilket leder till osäkerhet och Storbritannien kan i framtiden
inför nya hinder såsom datalokaliseringskrav.
Explicita regler om dataöverföring och förbud mot datalokalisering i ett
avtal skulle ha en viktig kompletterande roll. För båda personlig och
icke-personlig data etablerar sådana regler en utgångspunkt om öppenhet
för dataflöden. Speciellt för icke-personlig data skulle explicita
skrivningar vara ett starkt skydd. Öppenheten kan begränsas med hjälp av
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Kommissionen tydliggör detta senast i ett brev till medlemsstaterna om dataflöden
(WK 1623/2018 INIT).
212
Om inte den förordningen om icke personlig data antas och börjar gälla före den
29 mars 2019.

158(363)
undantagsreglerna i avtalet och skulle medföra att nuvarande dataskyddsregler fortsätter att gälla, inklusive eventuellt adekvansbeslut. Dock sätter
undantagsreglerna upp en restriktion mot att i framtiden införa alltför
långtgående dataskyddsregler.
Att införa explicita dataöverföringsregler i ett framtida avtal skulle alltså
vara betydelsefullt för både personlig och icke-personlig data. Någon
garanti för ohindrat flöde är det inte pga. undantagsreglerna men väl en
bättre situation än vid ett avtalslöst brexit utan adekvansbeslut.

9 Personrörlighet
Personrörlighet är av stor vikt för de flesta företag och en central fråga i
merparten av de diskussioner Kommerskollegium för med företag, inte
minst inom ramen för denna utredning. Möjligheten att enkelt flytta
personal till och från Storbritannien är en viktig del i företagens
affärsmodell.
Anledningar till personrörlighet ur ett handelsperspektiv är att få tillgång
till marknader, och kompetens, leverera tjänster till, och interagera med
kunder, etablera kontor och försäljningsställen utomlands samt hantera
och utveckla företaget och personalen.213
Rörlighet innefattar flytt inom företag (t.ex. mellan huvudkontor och
dotterbolag), för att interagera med extern aktör och utföra kontrakt
(kundbesök, mässdeltagande, kontrakts- och investeringsförhandlingar),
för att ansluta till/börja arbeta för ett företag och ör att söka efter kund
eller samarbetspartner (t.ex. egenföretagare som flyttar till annat land för
att hitta partner att arbeta med). Slutligen finns även behov för företag att
få sina kunder att röra sig till företagen istället för att företagen rör sig till
kunderna.
Det finns flera hinder som försvårar, försenar och fördyrar
personrörlighet. Det kan handla om rätten till tillträde till marknaden
(inklusive krav på utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet),
arbetsmarknadsprövningar (dvs. regler som kräver att företag måste
bevisa att det inte finns någon inhemsk arbetstagare som kan utför
tjänsteleveransen), visumkrav och procedurer, arbetstillstånd och korta
vistelsetider.
Många av de regleringar som utgör hinder är i och för sig legitima, men
deras utformning kan skapa osäkerhet, försenade leveranser, och leda till
att kunder och kontrakt går förlorade. Effekterna visar sig vara störst för
213

Se vidare Making Trade Happen, Kommerskollegium, 2013
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företag som handlar mycket med tjänster, som ingår i globala
värdekedjor och vars produktion är beroende av specialiserad kompetens.
Dessutom är företag som är små eller nya på marknaden relativt mer
känsliga för kostnader och byråkrati.214
Det är viktigt för personer som flyttar att de kan ta med sina familj och
att personens respektive har möjlighet att få arbetstillstånd. Utan denna
möjligheter avstår många från att flytta, även tillfälligt.

9.1 Regler för personrörlighet på EU:s inre marknad
Personrörlighet är en av de grundläggande friheterna i EU-rätten, och
omfattar alla EU-medborgare och deras familjemedlemmar, oavsett om
de har för avsikt att arbeta i ett annat EU-land eller inte.215 EUmedborgare och deras familjemedlemmar har alltså rätt att röra sig fritt
inom EU och behöver därför inte ha visum eller uppehållstillstånd för att
resa eller flytta till ett annat EU-land. EU-medborgare har även rätt att
arbeta i ett annat EU-land utan att arbetstillstånd krävs. Detta gäller både
för personer som tillfälligt utför tjänster i ett annat EU-land och för
personer som flyttar till ett annat EU-land för att ta anställning.
Personer som flyttar till ett annat EU-land för att ta anställning har rätt att
bli behandlade på samma sätt som landets egna medborgare, och får
alltså inte diskrimineras, i enlighet med reglerna om fri rörlighet för
arbetstagare.216 Detta gäller dels ifråga om att söka anställning och ha
förtur till lediga tjänster217 och dels i fråga om arbets- och anställningsvillkor218 såsom tillgång till bostad och utbildning och sociala och
skattemässiga förmåner m.m.219
En person som tillfälligt utför tjänster i ett annat EU-land omfattas ofta
av EU:s utstationeringsdirektiv220. Då är företagen skyldiga att ge dem
rätt till minimivillkor avseende lön, semester och arbetstid som följer av
värdmedlemsstatens rättsordning.221 Den brittiska arbetsrätten tillämpas
dock på samma sätt på alla som arbetar där, oavsett om personerna är
utstationerade eller inte. Det betyder att brexit inte bör få någon större
inverkan på vilka anställnings- och arbetsvillkor som ska tillämpas av
utländska företag som utstationerar personal till Storbritannien. Av den
214

Se vidare Trade Costs of Visas and Work Permits, Kommerskollegium, 2015
Direktiv 2004/38/EG (rörlighetsdirektivet).
216
Artikel 45 EUF-fördraget.
217
Artikel 1 förordning 492/2011 (arbetstagarförordningen)
218
Artikel 7.1 och skäl 6 arbetstagarförordningen.
219
Artiklarna 7-9 arbetstagarförordningen.
220
Direktiv 96/71/EG.
(Smart public procurement and labour standards, pushing the discussion after
RegioPost s. 197). I Sverige omfattas dock även utstationerade arbetstagare från
tredjeland av utstationeringsbestämmelserna.
215
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anledningen diskuteras inte frågan om utstationering i utredningen. Det
är även den fria rörligheten som gör att anställda fritt kan röra sig mellan
EU-länderna för att utföra olika tjänster så som mässbesök,
kontraktsförhandling, leverans och installation osv.

9.2 Personrörlighet vid brexit utan avtal
Reglerna om personers fria rörlighet kommer att upphöra att gälla för
Storbritannien efter brexit. Det innebär att medborgare i EU respektive
Sverige kan behöva visum, arbetstillstånd och/eller genomgå arbetsmarknadsprövning för att arbeta i det andra landet.
Den rätt som idag finns för EU-arbetstagare att söka anställning i ett
annat EU-land och arbeta där under samma förutsättningar som landets
egna medborgare kommer inte att finnas kvar. Det kommer att påverkan
viljan och incitamenten att arbeta där, bl.a. då brexit kan påverka tillgången till sociala och andra förmåner och familjens integrering i
samhället.222
Att den fria rörligheten för personer upphör att gälla påverkar den
personrörlighet som innebär att företag i ett land levererar tjänster i ett
annat land genom att en person tillfälligt befinner sig där. Det kommer
inte, förutom i de fall där Storbritannien gjort Gats-åtaganden (se nedan),
finnas någon garanterad rätt att åka temporärt till Storbritannien för att
leverera en tjänst. Om det t.ex. uppstår krav på arbetsmarknadsprövning
medför det att en svensk tjänsteleverantör aldrig i förväg kan veta om den
kan utföra ett ingånget kontrakt eller om det överhuvudtaget kan bli
aktuell för uppdraget (en arbetsmarknadsprövning kan leda till att det
anses att kompetens finns i Storbritannien och en svenska leverantör
alltså inte kan få utföra tjänsten).
Krav på visum och arbetstillstånd osv. gör att det blir administrativt mer
betungande för arbetstagare att arbeta i Storbritannien respektive EU,
vilket kan påverka företagens möjlighet att leverera tjänster över
gränserna. För Storbritannien kommer brittisk lagstiftning att reglera
villkoren som arbetstagare måste uppfylla för att få visum och
arbetstillstånd.

222

Av rapporten från förhandlingarna mellan Storbritannien och EU den 8 december
2017 framgår att EU-medborgare och brittiska medborgare som bor i Storbritannien
respektive EU vid utträdesdatumet, samt deras familjemedlemmar, kommer att ha kvar
vissa rättigheter. Till exempel kan nämnas att koordinering av socialförsäkringsreglerna
kommer att gälla under vissa förutsättningar (se TF50 (2017) 19- Commission to EU
27, p. 28).
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Storbritannien har idag ett restriktivt system när det gäller arbetstillstånd,
uppehållstillstånd och visum för personer utanför EES.223 Detta
inkluderar strikta regler om vem som får komma in och hur länge
personer får stanna. Vidare är det höga avgifter. Restriktioner för
medföljande finns också. Utan ett avtal kommer detta system att
tillämpas på svenska medborgare, om Storbritannien inte själva beslutar
något annat. Givetvis kommer även Sveriges system kring tillträde att
börja gälla för medborgare från Storbritannien.
Tjänstehandeln kommer att ske med utgångspunkt i WTO:s regelverk för
tjänstehandel General Agreement on Trade in Services, Gats.

Gats reglering av personrörlighet
Åtaganden i Gats kan göras för fyra olika leveranssätt, varav
personrörlighet är ett. De fyra leveranssätten, som behandlas mer
utförligt i avsnitt 11.1, är:
1
2
3
4

gränsöverskridande handel som levereras från ett land till ett annat
(exempelvis sjötransport, e-handel),
konsumtion utomlands (exempelvis turism),
lokal etablering och
tillfällig personrörlighet.224

Beträffande personrörlighet reglerar Gats tillfällig vistelse för en fysisk
person i syfte att leverera en tjänst, “the presence of persons of one WTO
member in the territory of another for the purpose of providing a
service”. Avtalet anger inte närmare i vilket syfte en person får vistas i ett
annat land eller hur länge. Detta regleras genom länders åtaganden.
Åtaganden i leveranssätt 4 görs vanligen för fyra standardiserade former
av tjänsteleverantörer (se nedan) och begränsas genom bestämda tidsramar och krav på kvalifikationer. Åtagandena har ingen påverkan på
frågor som arbetstillstånd, visumkrav, fackliga rättigheter, arbetsmarknadsregler, minimumlöner osv. Däremot har ett antal länder i sina
åtaganden garanterat att de inte kommer att ha arbetsmarknadsprövning,
dvs. regler som kräver att företag måste bevisa att det inte finns någon
inhemsk arbetstagare som kan utföra tjänsteleveransen.

223

I intervjuunderlaget till Kommerskollegium (2015c) framgår att företag anser
Storbritannien vara ett svårt land att flytta personal från tredjeland till.
224
Se vidare avsnitt 7.1.3 i Brexit, Alternativ till framtida regelverk för handel med
tjänster, Kommerskollegium 2017.
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Gats har utöver det som anges ovan ingen inverkan på frågor som
påverkar personrörligheten, som t.ex. sociala förmåner eller familjemedlemmars rättigheter.
De fyra standardiserade formerna av personrörlighet i Gats:


Flytt inom koncerner (intra-corporate transferees). Inkluderar
främst företagsledning och experter.



Affärsresenärer (business visitors). Inkluderar tillträde för att
förhandla kontrakt eller etablera affärsverksamhet.



Kontraktsanställda (contractual services suppliers). Ger rätt att på
tillfällig basis ta med egen personal för att utföra ett
tjänstekontrakt.



Egenföretagare (independent professionals). Rätt till tillträde för
egenföretagare för att utföra ett tjänstekontrakt.

Storbritanniens åtaganden i Gats
Storbritannien kommer att vara bunden till de Gats-åtaganden, som
gjordes 1995.225 De omfattar flytt inom koncerner, affärsresenärer och
kontraktsanställda. Åtagandena för flytt inom koncerner och affärsresenärer täcker samma sektorer som landets åtaganden i leveranssätt 3,
lokal etablering. Kontraktsanställda gäller endast 11 specifika sektorer.226
Åtaganden ger tjänsteleverantörer rätt att leverera en tjänst på tillfällig
basis. Krav som tjänsteleverantören måste uppfylla i form av maxtider
för tillträdet, krav på utbildning och tidigare anställning tillkommer.
För de personkategorier som Storbritannien bundit i Gats garanterar
landet att inga arbetsmarknadsprövningar ska göras och denna garanti
gäller alltså vid avtalslöst brexit. I alla övriga fall kan Storbritanniens
nuvarande regler kring arbetsmarknadsprövning komma att gälla
gentemot mot Sverige.
Det kommer alltså inte, i många fall, finnas någon garanterad rätt att åka
temporärt till Storbritannien för att leverera en tjänst. Om det t.ex.
uppstår krav på arbetsmarknadsprövning medför det att en svensk
tjänsteleverantör inte med automatik kan utgå ifrån att denne får rätt att
utföra uppdraget.
Krav på visum och arbetstillstånd osv. gör att det blir administrativt mer
betungande för arbetstagare att arbeta i Storbritannien respektive EU,
225

Se WTO-dokument GATS/SC/31 och GATS/SC/31/Suppl.2.
Juridiska tjänster, skatterådgivningstjänster, arkitekt- och ingenjörstjänster,
reklamtjänster, management consulting och relaterade tjänster, teknisk testning och
analys, relaterade vetenskapliga och tekniska tjänster, översättningstjänster och
byggtjänster (endast platsundersökningar). GATS/SC/31/Suppl.2.
226
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vilket kan påverka företagens möjlighet att leverera tjänster över
gränserna. För Storbritannien kommer brittisk rätt reglera villkoren som
arbetstagare måste uppfylla för att få visum och arbetstillstånd.
När det gäller möjligheterna att flytta personal som kontraktsanställda så
kommer det endast vara möjligt i de sektorer som är bundna i Gats.
Egenföretagare, med kontrakt att utföra en tjänst, kan vid avtalslöst brexit
inte åka till Storbritannien för att utföra kontraktet. Detta är endast tillåtet
från länder med vilka Storbritannien har ett frihandelsavtal. I båda fallen
gäller även en kvot för hur många som kan komma in.227 Detta ställer
givetvis till problem om kvoten är fylld och företagen därmed inte kan få
tillstånd att sända sin personal till Storbritannien.

9.3 Önskvärda lösningar för personrörlighet
Eftersom det bor uppskattningsvis 100 000 svenskar i Storbritannien
bedöms villkor för uppehållstillstånd och personrörlighet vara ett
betydande svenskt intresse även om det inte är direkt är kopplat till
tjänstehandel. Detta bredare svenska intresse när det gäller
personrörlighet bedöms dock ligga bortom denna utredning. I detta
avsnitt behandlas således endast personrörlighet som är kopplad till
tjänsteleverans, inte personer som flyttar till ett annat land för att ta
anställning där.
Ett framtida avtal mellan EU och Storbritannien kommer alltså inte att
innehålla så omfattande rätt till fri rörlighet för personer som den som
gäller idag på EU:s inre marknad.
Det är också viktigt att notera att handelsavtal endast behandlar en del av
de frågor som är viktiga vid personrörlighet. Frågor som inte brukar
inkluderas i frihandelsavtal är visumkrav (men väl procedurer), sociala
förmåner, skatter, arbetsmarknadsregler, lönefrågor etc. Övriga
personrörlighetfrågor, utöver de direkt handelsrelaterade, bör istället
hanteras i andra avtal mellan EU och Storbritannien.
Ett avtal bör minst innehålla de lösningar som idag återfinns i EU:s
frihandelsavtal. Det finns en grundstomme av frågor som finns i alla
EU:s frihandelsavtal, t.ex. åtaganden för de olika kategorierna. Utöver
det så sker en del utveckling på området och frihandelsavtalet mellan EU
och Japan är det avtal som innehåller de mest långtgående reglerna
gällande personrörlighet. EU-Japan bör sålunda vara utgångspunkten.

227

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-part-6a-thepoints-based-system
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EU bör sträva efter så långtgående åtaganden som möjligt för de aktuella
personkategorierna, dvs. binda så många tjänstesektorer som möjligt.
Detta för att säkra att tillträde till dessa sektorer utan någon form av
kvoter eller krav på arbetsmarknadsprövning.
EU:s frihandelsavtal har en lösning enligt vilken åtaganden för
personrörlighet automatiskt ska göras i de sektorer där ett land gör
åtagande om etableringar. Detta är ett bra sätt att säkra långtgående
åtaganden men gäller endast koncerninterna förflyttningar och
affärsbesök. Även långtgående åtaganden för de andra
personkategorierna (kontraktsanställda, egenföretagare och
affärsresenärer på kortare besök228) bör eftersträvas.
Utöver bindande av tillträde i så många sektorer som möjligt så bör
parterna, där det är möjligt, förlänga den vistelsetid som garanteras.
Vidare bör de krav på tidigare kvalifikationer, som EU:s åtaganden i Gats
och frihandelsavtalen innehåller, ses över och om möjligt sänkas. Detta
kan vara att ta bort kravet på tidigare anställning som ingår i EU:s
åtaganden eller sänka kraven på universitetsutbildning. Här kan noteras
att EU i avtalen med Cariforum och Andinska Gemenskapen har sänkt
kraven i ett fåtal sektorer. Att mildra kvalifikationskraven säkrar att fler
personer kan räknas som tjänsteleverantör och därmed kunna röra sig
mellan länderna.
Kategorin ”affärsresenärer på kortare besök” innehåller ett förbud mot
krav på arbetstillstånd. Detta förbud bör fortsatt gälla för alla aktiviteter
som inkluderas under denna rubrik i ett framtida avtal.
Ovan nämnda element finns i de frihandelsavtal som EU har idag. En
form av personrörlighet som idag inte täcks, men som är viktig, är
rörlighet för start-ups och entreprenörer som ännu inte har ett tjänstehandelskontrakt men önskar rörlighet för att söka samarbete med annan
part. Detta är en central del i en del sektorer, inte minst inom sektorer
med stor teknisk utveckling (t.ex. IT och ”fin-tech”, utveckling inom
finanssektorn).
En möjlighet är att definiera om ”egenföretagare” i handelsavtalen och
inkludera rörlighet även utan kontrakt. Den maxtid på 90 dagar som idag
gäller för egenföretagare skulle vara viktig för start-ups och kontraktssökande entreprenörer.

228

En kategori som endast finns i EU frihandelsavtal och inte återfinns i GATS. Berör
ett antal specifikt identifierade aktiviteter (t.ex. mässbesök, reparation och installation).
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Arbetstillstånd, uppehållstillstånd och visum
Idag behövs inte arbetstillstånd, uppehållstillstånd och visum. Vid brexit
kommer det behövas förutsatt att förhandlingarna inte leder till en EESlösning. Då kvarstår nuvarande ordning.
I ekonomiska integrationsavtal är det möjligt att reglera
visumprocedurer.229 I EU:s avtal med Japan och Mexiko finns protokoll
om tillträdesprocedurer, entry procedures.230 Här finns skrivningar om
begränsningar av avgifter, snabb hantering av visumansökningar och
informationslämnande till sökande.
Som ett minimum bör dessa regler ingå i ett avtal med Storbritannien.
Målet är att minska byråkrati och skapa snabbare och säkrare processer.
Om möjligt vore det bra att gå längre och närma sig innehållet i EU:s s.k.
ICT-direktiv231 , vilket texterna om tillträdesprocedurer bygger på. ICTdirektivet tar t.ex. upp frågor kring arbets- och anställningsvillkor samt
likabehandling avseende sociala och ekonomiska rättigheter. Ett första
steg är att inte begränsa tillträdesprocedurer till åtaganden utan det bör
vara horisontella regler för all affärsrelaterad visumhantering.232
Uppehållstillstånd regleras inte i handelsavtal men däremot har nyare
avtal inkluderat arbetstillståndsfrågor.
Ceta var det första frihandelsavtalet med EU som part där arbetstillstånd
reglerades. I Ceta behöver inte ”affärsresenärer på kortare besök”
arbetstillstånd. I relationen EU och Storbritannien skulle det kunna vara
möjligt att bredda de situationer där arbetstillstånd inte behövs. Detta bör
undersökas även om det kanske inte finns så många möjliga situationer.
Medföljande
En medföljande har idag fri rörlighet inom EU. Regler om detta bör
omhändertas i ett frihandelsavtal med Storbritannien. Som tidigare
229

Kommerskollegium 2015(c)
Se t.ex. EU-Japan FTA Protocol on Movement of Natural Persons for Business
Purposes.
231
Direktiv för villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen
för företagsintern förflyttning av personal (2014/66/EU). Det utgör kompletterande
regler till de åtaganden om företagsintern flytt som EU gjort i Gats och olika
frihandelsavtal och innehåller bestämmelser om bl.a. vilka minimirättigheter
arbetstagare har gällande om arbets- och anställningsvillkor och rörlighet mellan
medlemsstaterna under tiden för förflyttningen, likabehandling avseende sociala och
ekonomiska rättigheter samt rättigheter för familjemedlemmar till en person som är
föremål för företagsintern förflyttning. Många av de frågor som ingår i ICT-direktivet
inkluderas i EU:s Utstationeringsdirektiv (96/71/EG).
230
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Notera att Storbritannien idag inte är medlem av ICT-direktivet. Härmed måste
Storbritannien anta nya regler, jämfört med att bara binda existerande EU-regler i ett
handelsavtal.
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nämnts är en EES-lösning den bästa då den fria rörligheten garanteras.
Vid andra lösningar så bör EU:s avtal med Japan vara utgångspunkten.
Här inkluderades för första gången inkluderade regler om medföljande
och gav dem rättigheter enligt ICT-direktivet.233 Liknande skrivning är
ett minimum i en avtalslösning med Storbritannien.
Önskemål utifrån andra handelsavtal och nya lösningar
Minska skillnaden gällande tjänstemottagare
Ett helt nytt angreppssätt är att inkludera rörlighet för tjänsteleverantörers
kunder, liknande EU:s fria rörlighet för tjänstemottagare. Många affärsmodeller bygger på att kunderna kan röra sig till leverantörer. Detta är
vanligt inom t.ex. den finansiella sektorn men även när det gäller
exempelvis forskning och utveckling, design och IT. Exempel på detta är
företag och individer som åker till banker i Storbritannien för att
förhandla om lån eller användare av varor och tjänster som reser till
leverantören för att tillsammans utveckla eller förbättra dessa varor och
tjänster.
I sin utformning skulle rörlighet för kunder kunna likna ”affärsresenärer
på kortare besök” och inkludera en specifik uppsättning tjänster där
mottagarlandet garanterar inträde osv. Troligen behöver detta kopplas till
existerande kundrelationer och olika former av beviskrav. Detta skulle
innebära nya rutiner och regler i Storbritannien och Sverige men är
intressant ur en kommersiell synvinkel.
Önskemål utifrån EU:s inre marknad
Idag gäller fri rörlighet inom EU. Det bästa sättet att bibehålla detta är en
EES-lösning eftersom den fria rörligheten gäller inom EES. Avtalet med
Schweiz baseras också på den fria rörligheten som finns inom EU men
har vissa begränsningar i tid gällande tjänsteleverans. Inga andra
alternativ behåller dagens system. Istället kommer tillträde baseras på
åtaganden i de personkategorier som presenterats i faktarutan i
föregående kapitel.
Alla alternativ förutom EES-lösning medför en försämring jämfört med
dagens situation och kommer exkludera personrörlighet för de som faller
utanför de aktuella kategorierna. De skapar alltså fragmentisering. Ett
“The European Union shall: (a) Extend to family members of a Japanese citizen who
is an intra-corporate transferee to the European Union, the rights granted to family
members of an intra-corporate transferee under Article 19 of the ICT Directive; (b)
Grant to a Japanese citizen who is an intra-corporate transferee to the European Union,
a right of intra-EU mobility, in accordance with the ICT Directive”. EU-Japan FTA
Protocol on Movement of Natural Persons for Business Purposes.
233
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bättre utfall vore skapande av en helt ny form av rörlighet, med
horisontell ansats. En rörlighet som bygger på definitionen av
leveranssätt 4 “tillhandahållande av tjänster i en medlemsstat, genom
närvaro av fysiska personer från en medlemsstat på en annan medlems
territorium”, dvs. att en person är en tjänsteleverantör är tillräckligt för
tillträde, inte att personen tillhör en viss kategori. Exakt hur en sådan
definition skulle vara utformad är bortom denna studie men detta vore ett
intressant sätt att minska skillnaden mellan dagens situation och brexit.

9.4 Slutsatser personrörlighet
Brexit kommer leda till tydliga försämringar när det gäller personrörlighet både när det gäller möjligheten för företag att rekrytera personal
från Storbritannien respektive Sverige och för att tillfälligt kunna flytta
personal mellan länderna. Möjligheten för personer att, i princip, kunna
röra sig fritt mellan länderna kommer att upphävas och olika legala och
administrativa barriärer införas.
Åtaganden för tillfällig personrörlighet kommer att ingå i ett kommande
avtal mellan EU och Storbritannien. I dagens värld av konstanta flöden
av personer mellan företag, oftast flöden där snabba och säkra processer
är avgörande för affärsmöjligheterna, så räcker inte detta långt. Det är
viktigt att stor energi läggs på personrörlighet för att i möjligaste mån
minimera skillnaden mellan dagens fria rörlighet och vad ett
frihandelsavtal skulle inkludera.
Slutligen måste det konstateras att även om ett framtida avtal hanterar
alla behövliga frågor så är det bara en sida av myntet. I många fall är
implementeringen, och den dagliga hanteringen, av regelverk ytterligare
ett hinder. Otydliga rutiner, frågor utspridda hos många olika
myndigheter, långa handläggningstider och så vidare är vanliga problem.
Dessa kan leda till att det som på papper ser bra ut i praktiken omöjliggör
tjänsteleveransen.

10 Yrkeskvalifikationer
Avsnittet om personrörlighet ovan handlar i huvudsakligen om företag
etablerade i ett land och som levererar tjänster i ett annat land genom att
en person tillfälligt befinner sig där. Den innefattar inte personer som
avser att söka anställning i ett annat land.
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Yrkeskvalifikationsdirektivet234 reglerar både den fria rörligheten för
tjänster och rätten till etablering, dvs. rätten att ta anställning i ett annat
land. Som redogörs för nedan, är det dock bara vid etablering som den
mottagande medlemsstaten kan ställa krav på att en persons
yrkeskvalifikationer ska erkännas. En yrkesverksam kan däremot verka
tillfälligt utan att behöva få sin kvalifikationer erkända.
Inom EU-rätten saknas en tydlig gräns för när tillfälligt tillhandahållande
övergår till en etablering. Enligt praxis från EU-domstolen är detta något
som ska avgöras från fall till fall. Avgörande ska vara tjänstens
varaktighet, frekvens, periodicitet och kontinuitet.235
Även om den personrörlighet som behandlas ovan i första hand är att
jämställa med det tillfälliga tillhandahållandet av tjänster går det inte att
utesluta att det aktuella tjänstetillhandahållandet sker på ett sådant sätt att
etableringsreglerna, och alltså även yrkeskvalifikationsdirektivets
erkännanderegler, blir relevanta. Att i ett avtal reglera erkännanden av
yrkeskvalifikationer är ett därför viktigt komplement till regler om
personrörlighet. Kav på yrkeskvalifikationer annars kan leda till att en
marknad är de facto stängd.
Alla EU:s medlemsstater reglerar ett flertal yrken utifrån sina nationella
krav. Att ett yrke är reglerat innebär att det krävs i förväg bestämda
yrkeskvalifikationer236 för att få tillträde till eller utöva ett yrke.
Reglerade yrken i Storbritannien
Med sina 216 reglerade yrken237 har Storbritannien det elfte högsta
antalet reglerade yrken i EU.238 De två största sektorerna ”sjukvårds- och
sociala tjänster” och ”affärstjänster” utgör 37 respektive 32 procent av
det totala antalet reglerade yrken. Den tredje största sektorn är ”offentliga
och utbildningstjänster” (7 procent). Storbritannien reglerar även yrken
inom till exempel sektorerna tillverkning, bygg och finansiella tjänster.
Exempel på yrken inom sektorn affärstjänster är olika typer av

234

Direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer
235
Se t.ex. mål C-55/94, Gebhard, p. 39
236
Yrkeskvalifikationer utgörs av kvalifikationer som intygas i ett bevis på formella
kvalifikationer, ett kompetensbevis och/eller yrkeserfarenhet
237
Det genomsnittliga antalet reglerade yrken i EU är 199,3 reglerade yrken.
238
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm. Uppgifterna i denna
databas baseras på de uppgifter som lämnats av medlemsstaterna.
Yrkeskvalifikationsdirektivet gäller även EES-länderna och Schweiz och statistiken
omfattar även dessa länder. Begreppet ”EU” eller ”EU-land” in denna text omfattar
även EES-länderna och Schweiz.
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redovisningsekonomer och jurister, skatterådgivare, IT-konsulter och
marknadsförare.
Storbritannien är det land inom EU som mottagit flest ansökningar om
erkännande av yrkeskvalifikationer förvärvade i andra EU-länder.
Storbritannien var i mycket högre utsträckning ett mottagarland än ett
avsändarland för ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer.239
Detta innebär alltså att yrkesverksamma från EU-länder utanför
Storbritannien i större utsträckning söker anställning i Storbritannien än
britter vill arbeta i övriga EU.
Yrkesverksamma rör sig i relativt stor utsträckning mellan Sverige och
Storbritannien. Om man bortser från den stora majoritet yrkesutövare
med svenska yrkeskvalifikationer som sökte sig till Norge, utgjorde
yrkesutövare som ansökt om erkännande i Storbritannien 23 procent. Av
det totala antal personer med brittiska yrkeskvalifikationer som ansökte
om erkännande i ett annat EU-land valde 7 procent att ansöka i Sverige.
Exempel på yrkesverksamma med brittiska yrkeskvalifikationer som
ansökt om erkännande i Sverige är läkare, lärare, tandläkare och
veterinär.

10.1 Regler för yrkeskvalifikationer på EU:s inre marknad
Som ovan nämnts reglerar yrkeskvalifikationsdirektivet både det
tillfälliga tillhandahållandet av tjänster och rätten till etablering.
Vad gäller det tillfälliga tillhandahållandet av tjänster är huvudregeln att
yrkesutövaren kan utöva sitt yrke tillfälligt i en annan medlemsstat utan
att först få sina yrkeskvalifikationer erkända.240 Yrkesutövare måste
emellertid utöva yrket under sitt hemlands titel. Han eller hon omfattas
också av värdlandets yrkesetiska regler och disciplinära bestämmelser.
En medlemsstat kan begära att yrkesutövaren inom en viss yrkesgrupp
gör en förhandsunderrättelse inför det tillfälliga utövandet.
För en yrkesutövare som avser att etablera sig i den mottagande
medlemsstaten är direktivets regler om erkännande av
yrkeskvalifikationer tillämpliga. Ett sådant erkännande krävs i de fall en
medlemsstat reglerar ett yrke. Detta innebär att det krävs i förväg
bestämda yrkeskvalifikationer för att få tillträde till eller utöva ett yrke.
Yrkeskvalifikationsdirektivet reglerar hur de yrkeskvalifikationer en
239

Mellan 2011 och 2015 mottog Storbritannien 80 861 ansökningar. Man mottog 26
procent av alla ansökningar medan brittiska ansökningar utgjorde mindre än 4 procent
av totalt antal ansökningar till övriga EU-länder.
240
Den mottagande medlemsstaten dock rätt att förhandskontrollera yrkesutövare som
utövar yrken som har konsekvenser för hälso- och sjukvården (om de inte erkänns
automatiskt) eller säkerheten har, se art 7.4 i yrkeskvalifikationsdirektivet.
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person har förvärvat i ett EU-land ska erkännas i ett annat EU-land.241
Erkännandet innebär att yrkesutövaren ges rätt att utöva yrket på samma
villkor som det mottagande landets egna medborgare.
I yrkeskvalifikationsdirektivet föreskrivs att en yrkesreglering måste vara
EU-rättsligt motiverad. Det innebär att regleringen inte får diskriminera,
måste vara motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset och vara
proportionerlig, dvs. vara lämplig och inte gå utöver vad som krävs för
att uppnå målen.
Yrkeskvalifikationsdirektivet innehåller vidare samordnade utbildningsnivåer för sju yrken. Det innebär att alla medlemsstaters utbildningar för
dessa yrken har en gemensam miniminivå. I dessa fall erkänns en yrkesutövares utbildningsbevis från en medlemsstat automatiskt av den
mottagande medlemsstaten. De harmoniserade yrkena är läkare, sjuksköterska specialiserad i allmän hälso- och sjukvård, apotekare, tandläkare, veterinär, barnmorska och arkitekt.
Genom yrkeskvalifikationsdirektivet, kompletterat av en s.k. genomförandeförordning om yrkeskortet242, regleras det s.k. europeiska yrkeskortet. Detta utgör ett elektroniskt bevis på den yrkesverksammes
yrkeskvalifikationer och möjliggör ett enklare förfarande för att en
yrkesutövare tillfälligt ska få tillhandahålla tjänster alternativt etablera
sig i en annan medlemsstat. Yrkeskortet är i dagsläget tillämpligt på
sjuksköterskor specialiserade i allmän hälso- och sjukvård, apotekare,
fysioterapeuter, bergsguider och fastighetsmäklare.
Myndigheterna i medlemsstaterna har enligt yrkeskvalifikationsdirektivet en skyldighet att samarbeta med varandra för att underlätta
tillämpningen av direktivet. Detta kan vara fallet när en myndighet t.ex.
behöver kontrollera ett intygs äkthet. Samarbetet sker genom
kommunikationsverktyget IMI (Internal Market Information system).
Även ovan nämnda yrkeskort hanteras i IMI.

10.2 Yrkeskvalifikationer vid brexit utan avtal
Som nämnts ovan (avsnitt 4.2.3) kommer efter brexit stor osäkerhet att
inträda efter som det är oklart i vilken utsträckning och i vilka delar

241

Även EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein och Schweiz tillämpar
yrkeskvalifikationsdirektivet. I det följande omfattas även dessa länder av begreppet
”EU” eller ”EU-land”.
242
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/983 av den 24 juni 2015 om
förfarandet för utfärdande av det europeiska yrkeskortet och tillämpningen av
varningsmekanismen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/36/EG.
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yrkeskvalifikationsdirektivet kommer att fortsätta att gälla i Storbritannien.
En omedelbar konsekvens av brexit är dock att Storbritannien inte har
någon skyldighet eller samma möjlighet att samarbeta med myndigheter i
andra medlemsstater, eftersom samarbetet i IMI bara gäller EU-länder. I
de fall Storbritannien skulle vilja beakta yrkeskvalifikationer hos en
person från ett annat EU-land finns alltså inte möjligheten att kontakta
myndigheter i andra länder genom IMI. Vidare kan brittiska yrkesutövare
inte ansöka om yrkeskort och brittiska myndigheter kan inte hantera
ansökningar om yrkeskort från andra EU-länder.
Andra bestämmelser i yrkeskvalifikationsdirektivet än samarbetsreglerna
har haft större påverkan på nationell lagstiftning. Dessa bestämmelsers
vidare tillämpning är därmed beroende av hur Storbritannien beslutar att
förhålla sig till dem. Om Storbritannien avskaffar nationella regler som
antagits som en konsekvens av yrkeskvalifikationsdirektivet behöver inte
brittiska yrkesregleringar uppfylla EU-rättens krav på ickediskriminering och proportionalitet.
Storbritannien behöver inte heller erkänna utländska yrkeskvalifikationer
eller tillåta att yrkesverksamma från EU-länder får bedriva tillfällig
verksamhet i landet.
Gats har inga regler som påverkar reglering av yrkeskvalifikationer. Det
enda som finns i Gats gällande yrkeskvalifikationer är artikel VII som
åsidosätter den grundläggande regeln om mest-gynnad-nation. Detta
medför att länder kan bilateralt erkänna kvalifikationer utan att behöva
utsträcka godkännandet till andra.243
Storbritannien kan emellertid välja att behålla delar av det genomförda
yrkeskvalifikationsdirektivet. Ett exempel på detta skulle kunna vara den
del av yrkeskvalifikationsdirektivet som innehåller harmoniserade
utbildningsnivåer för sju yrken. Dessa skulle kunna behållas, t.ex. för att
fortsatt underlätta den gränsöverskridande rörligheten för dessa yrken.
Detta innebär dock inga garantier för att Storbritannien genomför
framtida ändringar.

10.3 Önskvärda lösningar för yrkeskvalifikationer
EU:s frihandelsavtal innehåller endast procedurregler, vilka skapar
möjlighet att förhandla om erkännanden i framtiden (mutual recognition
agreements, MRA). Frihandelsavtalen skapar en gemensam kommitté för
243

Andra länder ska dock ha möjlighet att visa att de har liknande system och därmed
bör få ingå i den bilaterala uppgörelsen. Detta har dock, vad vi vet, aldrig skett.
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förvaltning av MRA. Enligt frihandelsavtalen så ska yrkesmässiga
organisationer föreslå ett MRA mellan avtalspartnerna och den
gemensamma kommittén undersöker då om parternas förslag inte bryter
mot Gats- och frihandelsavtalets regler. Om kommittén godkänner
förslaget så kan faktiska MRA-förhandlingar inledas mellan frihandelsavtalsparternas myndigheter.
Generellt finns tre huvudproblem när det gäller MRA-förhandlingar;
avsaknad av tillit mellan förhandlingsparterna, avsaknad av efterfrågan
från industrin och resursintensiva förhandlingar. I skrivande stund finns
tre pågående förhandlingar mellan EU-länderna (som grupp) och
tredjeland. Alla gäller arkitekter och landskapsarkitekter och rör USA,
Kanada respektive Mexiko. Alla tre förhandlingarna har pågått i över tio
år. Det finns inga avslutade MRA med tredjeland. I EU:s förhandlingar
med USA och Kanada har även problem kring vem som är rätt
förhandlingsmotpart uppstått (federal nivå förhandlar men godkännande
är en delstatsfråga).
Ett avtal mellan EU och Storbritannien bör, som ett minimum, inkludera
dessa standardiserade texter om procedurer kring erkännandeavtal.
Situationen med Storbritannien skiljer sig markant från andra möjliga
tredjeland eftersom Storbritannien idag följer YKD och det finns
existerande erkännandesystem. Detta gör att EU och Storbritannien bör
kunna gå längre än endast gemensamma procedurer.
Det bör noteras att inga av EU:s frihandelsavtal inkluderar långtgående
regler kring yrkeskvalifikationer och sådana regler är ovanliga i
handelsavtal. Ett exempel är dock TTMRA (Trans-Tasman Mutual
Recognition Agreement mellan Australien och Nya Zeeland) med fullt
erkännande.
Ett annat exempel är lösningen inom ASEAN för arkitekter. Inom
ASEAN finns ASEAN arkitekter, dvs. arkitekter med godkännande att
inom ASEAN utföra vissa definierade typer av tjänster. En liknande
lösning skulle på sektorsbasis medföra att en yrkesperson som är
godkänd i sitt hemland skulle slippa erkännandekrav i Storbritannien för
en viss typ av tjänst.
När det gäller det framtida avtalet så bör det först och främst innehålla
s.k. grand-fathering av existerande erkännanden, dvs. säkra att personer
som redan fått sina kvalifikationer erkända kan fortsätta utöva sina yrken.
Det naturliga steget därefter är att säkra existerande överenskommelser
om erkännanden. Detta inkluderar att i handelsavtalet säkerställa att t.ex.
yrkeskortet fortsätter att gälla.
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Ett handelsavtal bör även kunna inkludera skrivningar kring
proportionalitet och icke-diskriminering. Detta kan utgöra en del av de
regler om inhemska regleringar (domestic regulation) som ingår i EU:s
frihandelsavtal (se mer om detta i kap. 11.3.2). Fördelen med detta är att
det binder Storbritannien om de önskar införa nya, eller ändra
existerande, kvalifikationskrav och procedurer.
Eftersom personrörlighet, i detta sammanhang, per definition är tillfällig
är en ytterligare möjlighet att i ett avtal binda regeln om att åsidosätta
krav på erkännande vid tillfälligt tjänstetillhandahållande. Detta skulle
bara gälla tillfällig vistelse och inte längre perioder, jämför diskussionen
ovan om vad som utgör tillfällig vistelse. Vidare krävs att EU och
Storbritannien även framöver kan behålla tilltron till varandras system.
Kommerskollegium anser att det minst handelsstörande vore om
Storbritannien anslöt sig till EES-avtalet eftersom det skulle innebära att
YKD fortsätter att gälla som vanligt. Alternativt är införlivande av YKD
i ett framtida handelsavtal en lösning som skulle behålla dagens situation.

10.4 Slutsatser yrkeskvalifikationer
Yrkeskvalifikationer är viktiga frågor för såväl arbetstagare som många
företag. Tyvärr innehåller EU:s nuvarande frihandelsavtal endast
procedurregler kring inledande av förhandlingar om erkännanden.
För att hitta mer långtgående lösningar så behöver man titta på
frihandelsavtal utan EU som part. Här finns exempel på hur
frihandelsavtal kan hantera erkännanden på ett effektivare sätt.
EU:s arbete med att ta fram erkännanden med tredjeland lämnar mycket
att önska. Men situationen är annorlunda med Storbritannien eftersom
den viktiga tilliten och kännedomen om varandra är större.

11 Handel med tjänster
För Sveriges tjänsteimport har Storbritannien under de senaste åren varit
en de främsta marknaderna – under 2016 var Storbritannien till och med
den viktigaste marknaden, före USA, Tyskland, Danmark och Norge. För
tjänsteexporten har Storbritannien under de senaste åren varit den tredje
främsta marknaden efter Norge och USA men före Finland, Tyskland och
Danmark. Tjänstehandeln med Storbritannien har varit stadigt växande
från 2012 och framåt. Importen har växt starkast, mellan 2012 och 2016
ökade den med 84 procent, medan exporten har ökat med 69 procent
under samma period. Som jämförelse har Sveriges totala tjänsteimport
ökat med 33 procent och exporten med 40 procent.
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Tjänstehandel, både import och export, sker inte bara tjänsteföretag utan
också i varuföretag. Detta brukar benämnas tjänstefiering och betyder att
tjänstehandel är ett komplement till och förutsättning för varuhandel.
Tjänstefiering betyder också att etablering av tillverkningsföretag är en
viktig kanal för att kunna sälja tjänster. Detta betyder att etableringsregler
är viktiga både för tillverknings- och tjänsteföretag, även om vi nedan
fokuserar på Gats som endast berör etableringar inom tjänstesektorer.
Sammantaget betyder tjänstefieringen att varuhandel inte sker isolerat
från tjänstehandel, utan att de är tätt sammanlänkade.
Inom EU råder i princip fri rörlighet för tjänster och fri etableringsrätt.
Efter brexit omfattas landet inte av de harmoniserade eller gemensamma
regelverken eller EU:s regler om ömsesidigt erkännande för handel med
tjänster eller etableringar. Det innebär att risken ökar för nationella
regleringar och krav som försvårar, fördyrar eller omöjliggör handel med
tjänster liksom etableringar. I det följande analyseras hur tjänstehandeln
kommer att påverkas efter brexit, mer specifikt analyseras tjänster och
etableringar, affärstjänster, nyttjanderätter till immateriella rättigheter
samt detaljhandeln. Vidare ges förslag på lösningar i ett eventuellt
framtida avtal med Storbritannien.

Miljarder kronor

Figur 8. Sveriges tjänstehandel med Storbritannien, kvartal 1 2011 – kvartal 3 2017, miljarder kronor
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11.1 WTO:s reglering av tjänster och personrörlighet
Tjänstehandeln kommer att regleras genom Gats-avtalet om EU och
Storbritannien inte kan komma överens om ett frihandelsavtal.
Det allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats, General Agreement on Trade
in Services) är det avtal som reglerar tjänster på multilateral nivå. Avtalet
är en del av WTO-avtalet244 och är tillämpligt för alla åtgärder som direkt
eller indirekt påverkar handeln med tjänster.
Gats-avtalet kan delas upp i tre delar, allmänna regler, särskilda
åtaganden och sektorsspecifika regler. De allmänna reglerna kan i sin tur
grupperas i tre grupper: i) transparens och mest gynnade nation, ii)
inhemska regleringar och erkännande och iii) undantagsregler.
Allmänna regler
Transparens och mest gynnad nation
De två viktigaste allmänna reglerna är transparens (öppenhet) och mest
gynnade nationsprincipen (MGN). Transparens medför krav på
publicering av åtgärder som påverkar handeln och besvarande på frågor
om vad olika åtgärder betyder.
MGN-principen innebär att ett land måste likabehandla liknande tjänster
och tjänsteleverantörer från olika länder. Vid tillträdet till Gats-avtalet
kan ett land lista undantag från MGN-principen.
Hur MGN fungerar i Gats ska inte förväxlas med diskussionen kring
MGN i EU:s frihandelsavtal, se kapitel nedan, avsnitt 9.3.
Inhemska regleringar
Inhemska regleringar handlar om skrivningar som syftar till att
liberaliseringar under Gats inte ska undermineras av onödig inhemsk
byråkrati. Bl.a. ska åtgärder administreras objektivt och medlemmarna
måste ha opartiska domstolar som ger möjlighet till översyn av
administrativa beslut. Regler gällande standarder, licenser och
kvalifikationer får inte heller försvaga gjorda åtaganden. Gats säger inte
något om vad regler ska innehålla men ställer krav på att reglerna ska
vara så obyråkratiska som möjligt. Vidare uppmuntrar Gats
medlemmarna att erkänna andra medlemmars utbildningar, licenser och
kvalifikationer.
Undantagsregler
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Slutligen har Gats undantagsregler vilka möjliggör för länder att frångå
avtalets förpliktelser under vissa omständigheter. Undantagsreglerna
anger att en medlem har rätt att införa åtgärder som bl.a. syftar till att
skydda den allmänna moralen eller ordningen, skydda människors, djurs
och växters liv eller hälsa samt skydda personlig information. Det är även
möjligt att göra undantag i säkerhetssyfte.
Särskilda åtaganden
Rätten att sälja sina tjänster eller etablera sig i ett annat land styrs av
vilka s.k. särskilda åtaganden som ett land har gjort. Dessa åtaganden är
Gats mest centrala del och klargör vilken påverkan Gats har på ett visst
land, i synnerhet då de anger hur öppet ett land är för internationell
konkurrens. Utöver detta så gäller en del av de allmänna reglerna
(beskrivna ovan) endast i tjänstesektorer där särskilda åtaganden har
gjorts.
Särskilda åtaganden inkluderar två former av begränsningar för tjänstehandeln: marknadstillträde och nationell behandling. Marknadstillträde
utgör sex explicita former av kvantitativa restriktioner, dvs.
begränsningar i rätten för utländska företag att komma in på en marknad.
Marknadstillträde gäller endast om ett land valt att binda sig till det (s.k.
positiv listning). Ett land väljer själv om, och till vilken grad, de olika
kvantitativa begränsningarna ska gälla.
Nationell behandling beskriver graden av diskriminering mellan
utländska och inhemska tjänster och tjänsteleverantörer. Liksom
marknadstillträde gäller nationell behandling endast i de fall och i den
omfattning som ett land själv vill. Utan åtagande har ett land full rätt att
diskriminera mellan utländska och inhemska leverantörer.
Åtaganden kan göras för fyra olika former av leveranssätt:
1) gränsöverskridande handel, där tjänsten levereras från en
medlemsstat till ett annat (t.ex. sjötransport och e-handel),
2) konsumtion utomlands, dvs. ett lands konsumenter åker till en
annan medlemsstat för att konsumera tjänsten (t.ex. turism),
3) lokal etablering, där tjänsten levereras genom att leverantören
etablerar sig i en annan medlemsstat (t.ex. etablering av
dotterbolag), och
4) tillfällig personrörlighet vilket är tjänsteleverans genom att en
fysisk person tillfälligt besöker en annan medlemsstat (t.ex.
tillfälligt besök av expert).
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Varje Gats-medlem har en s.k. bindningslista i vilken landet anger sektor
för sektor, leveranssätt för leveranssätt vilka åtaganden det gör. I varje
enskilt fall kan ett land välja att inte göra något åtagande alls, att göra
fulla åtaganden (inte ha några marknadstillträdeshinder eller inte
diskriminera) eller att delvis göra åtaganden (dvs. tillåta begränsat
marknadstillträde).
Ett land kan vara mer liberalt i verkligheten än vad ett åtagande säger. Ett
åtagande är endast en garanti om minimumnivå av öppenhet och säger att
landet inte kommer att bli mer stängt än vad som följer av åtagandet.
Sektorsspecifika regler
Utöver de allmänna reglerna och särskilda åtaganden så innehåller även
Gats några bilagor som i vissa sektorer sätter upp grundprinciper som
medlemmarna måste följa. De två mest substantiella gäller finansiella
tjänster och telekommunikationer.

11.2 Mest-gynnad-nation (MGN) – en begränsande faktor
Mest-gynnad-nation betyder icke-diskriminering mellan olika tredjeland.
Skrivningar om MGN i frihandelsavtal som EU har kommer ha stor
påverkan på vad EU och dess medlemsstater kan ge Storbritannien i
uppkommande avtal.
MGN i tidigare frihandelsavtal
I EU:s frihandelsavtal med bl.a. Cariforum, Korea (EUKOR) och Kanada
(Ceta) ingår regeln om framåtblickande MGN-klausuler. Regeln innebär
att om en part i ett framtida frihandelsavtal går längre än vad man gjort i
det aktuella avtalet så ska dessa förbättringar automatiskt ges till den
andra parten.
Frågan om MGN rör endast åtaganden i Gats leveranssätt 1, 2 och 3.
Leveranssätt 4 eller regelfrågor (om de inte är diskriminerande och ger
vissa företag fördelar, se nedan) påverkas inte. Se avsnitt 9.1 för
information om leveranssätten.
Det finns två undantag från huvudregeln:245




245

Åtaganden som görs inom ramen för upprättande av en inre
marknad för tjänster och etablering. I avtalen tydliggörs att EES
är den enda inre marknaden av detta slag idag.
Åtaganden som omfattar fri etableringsrätt och tillnärmning av
lagstiftning. Med detta menas i praktiken EU:s associeringsavtal,

Se t.ex. EUKOR i bilaga 7-B
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t.ex. avtalet med Ukraina. En fotnot i Cariforum säger att det rör
just pre-accession agreements.
I dessa fall får man alltså ge förmåner till sin handelspartner utan att
utsträcka dem till övriga länder.
Notera att formuleringarna kring undantagen skiljer sig åt i de tre olika
avtalen. Det kan påverka hur man tolkar omfattningen av undantagen.246
MGN-klausulen och brexit
MGN-klausulen är central i förhandlingarna då det avgör vad EU och
dess medlemsstater kan ge till Storbritannien.
Ceta är idag det avtal där EU gjort de mest långtgående åtagandena. Om
EU skulle gå längre i ett framtida avtal med Storbritanniens så har EU
åtagit sig att ge dessa nya bindningar till länder med MGN-klausulen i
sina avtal med EU. Ceta anses av många som en bortre gräns men det är
viktigt att påpeka att så inte är fallet. MGN-klausulen blir en indikativ
gräns för vad EU kan ge i förhandlingarna men varje idé om att göra nya
öppningar gentemot Storbritannien behöver utvärderas på sina egna
meriter om huruvida att det även kommer att gälla Kanada, Korea och
Cariforum utgör ett problem. Det finns inget automatiskt dåligt med det
men behöver bestämmas från fall till fall.
Ett exempel är Sveriges lagar om boendekrav. Dessa stipulerar att bl.a.
verkställande direktör (vd) och halva bolagsbolagsstyrelse ska vara
boende i Sverige, vilket i praktiken blir inom EU eftersom det annars
skulle vara diskriminering. En vd kan alltså bo i valfritt EU-land och
uppfylla boendekravet. Efter brexit kommer boende i Storbritannien inte
längre vara möjligt för att uppfylla våra lagkrav. Eventuellt är det inte
möjligt att fortsätta tillåta boende i Storbritannien eftersom MGNklausulen då anger att en vd även kan bo i Korea.
Utöver åtaganden så är det viktigt att förstå att MGN-klausulen rör alla
åtgärder som påverkar tjänster, så länge undantag inte gjorts i en
bindningslista. Sålunda kan allt som påverkar konkurrensförhållandena
komma att komma i konflikt med MGN-principen. Om brexit medför en
lösning om t.ex. enklare licensförfaranden för brittiska bolag så skulle det

Se exempelvis Ceta-avtalets skrivning “EU reserves the right to adopt or maintain
any measure which accords differential treatment to a country pursuant to any existing
or future bilateral or multilateral agreement which: (a) creates an internal market in
services and investment; (b) grants the right of establishment; or (c) requires the
approximation of legislation in one or more economic sectors”. Korea-avtalet innehåller
däremot följande skrivning "create an internal market on services and establishment or
encompass both the right of establishment and the approximation of legislation”.
246
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ge fördelar till dessa företag gentemot kanadensiska, koreanska och
karibiska företag.
Eftersom Storbritannien lämnar EU:s frihandelsavtal så är landet inte
bundet av principen. Storbritannien påverkas indirekt eftersom EU:s
förhandlingsförmåga begränsas och det framtida handelsavtalet ska
bygga på en ömsesidigt givande och tagande. Inget hindrar att Storbritannien ger åtaganden i sektorer där EU pga. MGN är förhindrad att
agera.
En förhandlingslösning som är närmare hur tjänstehandeln fungerar idag
måste utmynna i en lösning som passar in i de två undantagen. Det är
tydligt att en EES-lösning undviker alla MGN-problem eftersom det är
ett av undantagen från MGN-prinicpen. Däremot är det inte helt klart
huruvida en Ukrainalösning (dvs. ett avtal som bland annat innehåller
gemensamma regler i ett antal sektorer,247) kan anses uppfylla kraven i
den andra undantagsmöjligheten. En anledning är den fotnot i Cariforum
som explicit ger referens till pre-accession. Denna fotnot tydliggör att
EU endast menar att skydda avtal som ska leda till EU-medlemskap.
Målet med ett framtida avtal med Storbritannien är, även om innehållet är
exakt detsamma som i Ukrainaavtalet, knappast medlemskap och skulle
därmed inte falla in under detta undantag.
MGN och OECD
I brexitdiskussioner har MGN-frågan handlat om regler i tidigare
frihandelsavtal. Det finns dock en annan MGN-fråga som i princip är helt
förbisedd.
OECD har ett bindande protokoll kallat Codes of Liberalisation of
Capital Movement and of Current Invisable Operations.248 Koderna har
som mål att ta bort restriktioner på de båda områdena, dvs. kapitalöverföringar (investeringar) och gränsöverskridande tjänstehandel och
innehåller en MGN-klausul. Genom koderna har alla OECD-medlemmar,
inklusive Storbritannien och Sverige, förbundit sig till en viss nivå av
öppenhet gällande etableringar och gränsöverskridande handel (gentemot
tredjeland, inte inom EU). Nivån som länderna bundit sig till i koderna är
i vissa fall mer liberala än i frihandelsavtal. I koderna saknas en del av de
reservationer för gränsöverskridande handel och etablering som finns i
t.ex. Ceta.

247

Se vidare Brexit- Alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster och tulloch handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien, Kommerskollegium, 2017
248
Se http://www.oecd.org/investment/investment-policy/codes.htm
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En liberalisering (utanför EU-samarbetet) binds automatiskt och gäller
alla OECD-medlemmar. Om Sverige t.ex. skulle ändra en lag så är vi
rättsligt bundna till denna nya nivå av öppenhet och kan inte utan vidare
återgå till den tidigare mer restriktiva situationen. MGN medför här att
Sverige garanterar denna öppenhet gentemot alla OECD-medlemmar.
Till skillnad från Gats-åtaganden så finns inget tvistlösningssystem som
backar upp bindningen men den är likväl legalt bindande.

11.3 EU:s reglering av tjänstehandeln
Fri rörlighet för tjänster och etableringsrätt inom EU
Den fria rörligheten för tjänster
Den fria rörligheten för tjänster följer av fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 249 Enligt fördraget är alla
inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster över gränserna
förbjudna.
Begreppet ”tjänst” definieras som prestationer som normalt utförs mot
ersättning, i den utsträckning de inte faller under bestämmelserna om fri
rörlighet för varor, kapital och personer. Fördraget förtydligar att den fria
rörligheten för tjänster avser tillfälligt tillhandahållande av tjänster.
Tillhandahållandet av tjänsten kan ske genom att tjänsteleverantören
förflyttar sig till den medlemsstat där mottagaren befinner sig.250 I det
sammanhanget kan företag utstationera sin personal till det landet.251
Vidare kan tillhandahållandet av en tjänst ske genom att mottagaren
förflyttar sig till den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad252
eller att själva tjänsten, men varken tjänsteleverantören eller mottagaren
förflyttar sig.253 Det senare kan t.ex. ske genom digital leverans av
tjänsten.

249

Artiklarna 56 och 57 i EUF-fördraget.
Se t.ex. mål 33/74, Van Binsbergen.
251
Utstationering regleras av utstationeringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets
direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i
samband med tillhandahållande av tjänster). I detta föreskrivs att företagen är skyldiga
att ge utstationerad personal vissa minimirättigheter som följer av värdmedlemsstatens
rättsordning.
252
Se t.ex. förenade målen 286/82 och 26/83, Luisi och Carbone.
253
Se t.ex. mål C-384/93, Alpine Investment.
250
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Etableringsrätten
Av EUF-fördraget framgår att inskränkningar för medborgare och bolag
i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats
territorium är förbjudna. 254 Etableringen kan ske i form av upprättandet
av kontor, filialer eller dotterbolag i en annan medlemsstat.
Etableringsrätten innebär en rätt att starta och driva företag på samma
villkor som etableringslandets egna medborgare.
Undantagsmöjligheter från båda friheterna
Den fria rörligheten för tjänster respektive etableringsrätten är inte
absolut. n medlemsstat kan hindra den fria rörligheten om den hindrande
åtgärden kan rättfärdigas av någon av de undantagsgrunder som anges i
EUF-fördraget255 eller av tvingande hänsyn till allmänintresset,256 i det
följande ”skyddsintressen”, t.ex. skyddet för konsumenterna eller miljön.
Åtgärden måste därutöver vara proportionerlig i förhållande till sitt syfte.
Det innebär att åtgärden inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att
uppnå målsättningen med den.257 Nationella åtgärder som motiveras med
skyddsintressen får inte diskriminera företag eller personer från andra
EU-länder.
Ömsesidigt erkännande
Även i de fall värdlandet har rätt att hindra den fria rörligheten genom att
åberopa ett skyddsintresse (som beskrivits ovan), måste värdlandet
tillämpa principen om ömsesidigt erkännande. Detta innebär på
tjänsteområdet att värdlandet har en skyldighet att beakta de krav som
tjänsteföretagaren uppfyller i sitt hemland för att skydda det aktuella
skyddsintresset. Om dessa krav uppnår en skyddsnivå som är likvärdig
värdlandets krav, ska värdlandet erkänna dem.
Skillnaden mellan tillfälligt tillhandahållande av tjänster och
etablering
En medlemsstat får ställa högre krav på ett tjänsteföretag som avser att
etablera sig än ett företag som avser att tillhandahålla tjänster tillfälligt.258
Det saknas emellertid en tydlig gräns för när tillfälligt tillhandahållande
övergår till en etablering. Enligt praxis från EU-domstolen är detta något

254

Artikel 49 i EUF-fördraget.
Allmän ordning, säkerhet eller hälsa (artikel 52 i EUF-fördraget).
256
Tvingande hänsyn till allmänintresset har utvecklats i EU-domstolens praxis.
257
Se t.ex. mål C-55/94, Gebhard.
258
Se t.ex. målen C-514/03, Kommissionen mot Spanien, p. 57 och C-43/93, Vander
Elst, p. 17.
255
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som ska avgöras från fall till fall. Avgörande ska vara tjänstens
varaktighet, frekvens, periodicitet och kontinuitet.259

Tjänstedirektivet
Tjänstedirektivets tillämpningsområde m.m.
Tjänstedirektivet260 innehåller regler om gränsöverskridande tillfällig
tjänsteverksamhet och etablering av tjänsteverksamhet. Direktivet är
tillämpligt på tjänstesektorer som inte uttryckligen är undantagna från
dess tillämpningsområde.261 I många fall regleras de undantagna
tjänstesektorerna i stället genom annan specifik sekundärlagstiftning.262
Direktivet baseras på EUF-fördragets bestämmelser och kodifierar en
stor del av EU-domstolens praxis på tjänste- respektive
etableringsområdet. Direktivet harmoniserar emellertid inte
medlemsstaternas krav på tjänsteverksamhet. Däremot förtydligar
direktivet vilka typer av krav som medlemsstaterna får ställa, det
harmoniserar tillståndsförfaranden och ålägger medlemsstaterna att
införa vissa praktiska funktioner.
Åtgärder som måste rättfärdigas eller är förbjudna
Friheten att tillfälligt tillhandahålla tjänster
Enligt tjänstedirektivet ska medlemsstaterna respektera
tjänsteleverantörernas rätt att tillhandahålla tjänster i en annan
medlemsstat än tjänsteleverantörens etableringsland. En medlemsstat får
bara hindra en tillfällig tjänsteleverantör, t.ex. genom att kräva ett
tillstånd, om det hindrande kravet kan rättfärdigas av allmän ordning,
allmän säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd. Därutöver måste kravet vara
icke-diskriminerade och proportionerligt.
Etableringsrätten
En tjänsteleverantör som är etablerad i en medlemsstat har enligt
huvudregeln rätt att etablera sig i en annan. Även i detta fall är det
259

Se t.ex. mål C-55/94, Gebhard, p. 39
Direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden
261
Exempel på områden som undantas är tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,
arbetsrätten, finansiella tjänster, transporttjänster, elektroniska kommunikationstjänster,
hälso- och sjukvårdstjänster, audiovisuella tjänster och speltjänster.
262
Om det skulle uppstå en konflikt mellan en bestämmelse i tjänstedirektivet och en
annan EU-rättsakt har bestämmelsen i den andra EU-rättsakten företräde, se artikel 3.1.
Ett exempel på detta är artikel 3.4.a.i i direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter
på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden,
(”Direktiv om elektronisk handel”) som har företräde före artikel 16.1.b i
tjänstedirektivet.
260
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möjligt att uppställa hinder mot etableringsrätten om medlemsstaten kan
rättfärdiga hindret med tvingande hänsyn till skyddsintresset.263 Åtgärden
måste därutöver vara icke-diskriminerande och proportionerlig i
förhållande till sitt syfte. Exempel på krav som kan rättfärdigas är
kvantitativa eller geografiska begränsningar, skyldighet för
tjänsteleverantören att ha viss juridisk form och krav som rör företagets
kapitalinnehav.
Vidare innehåller tjänstedirektivet ett antal krav m.m. som är helt
förbjudna och som alltså inte kan rättfärdigas. Utöver ett uttryckligt
förbud mot diskriminerande krav är det t.ex. otillåtet att förbjuda
företaget att vara etablerat i andra medlemsstater, att inskränka
tjänsteleverantörens frihet att välja om etableringen ska avse den
huvudsakliga verksamheten eller en biverksamhet, att göra en
tillståndsprövning beroende av ett ekonomiskt behov eller efterfrågan264
(se mer i kap. 14.2 ). Ytterligare ett sådant exempel är förbudet mot t.ex.
ett bolags ledning eller styrelse att vara bosatt på landets territorium.
Harmonisering av administrativa procedurer
Reglerna som beskrivits ovan påverkar medlemsstaternas lagstiftning vad
gäller tjänsteleverantörernas rätt att få tillträde till eller att utöva
tjänsteverksamhet. Tjänstedirektivet innehåller även andra bestämmelser
som harmoniserar medlemsstaternas lagstiftning i vissa avseenden.
Sådana bestämmelser gäller medlemsstaternas regler gällande villkor för
tillstånd. Ett tillstånd ska t.ex. som regel gälla på en medlemsstats hela
territorium, det inte får vara tidsbegränsat och villkoren för ett tillstånds
beviljande får inte överlappa krav eller kontroller som är likvärdiga de
som tjänsteleverantören redan omfattas av i sitt hemland.
Dessutom harmoniserar tjänstedirektivet medlemsstaternas regler om
tillståndsförfaranden avseende tjänsteverksamhet. En myndighet måste
t.ex. skicka ett mottagningsbevis och i detta ange en tid inom vilken
myndigheten ska fatta ett beslut i tillståndsfrågan. Om myndigheten inte
fattar ett beslut inom denna tid ska ansökan som regel anses beviljad.
Praktiska funktioner
Ovan beskrivna bestämmelser påverkar medlemsstaternas nationella
lagstiftning avseende tillträde till eller utövande av tjänsteverksamhet och
263

Exempel på tvingande hänsyn till allmänintresset är allmän ordning, allmän säkerhet,
skydd för människors liv och hälsa, bibehållen jämvikt i det sociala trygghetssystemet,
konsumentskydd och skydd av tjänstemottagare och arbetstagare.
264
Förbudet mot ekonomisk behovsprövning avser inte planeringskrav som tjänar
överordnade syften som rör allmänintresset.
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harmoniserar regler om tillstånd. Utöver dessa ålägger tjänstedirektivet
medlemsstaterna vissa skyldigheter av praktisk karaktär.
I alla medlemsstater ska det finnas en eller flera s.k. kontaktpunkter för
tjänster, vid vilka man som tjänsteföretagare ska kunna hitta information
och ansöka om tillstånd för att få bedriva tjänsteverksamhet.
Medlemsstaterna har vanligen en nationell webbplats som möjliggör
detta. En ansökan om tillstånd ska kunna göras enkelt, elektroniskt och
på distans. Detta ställer krav på medlemsstaterna att acceptera esignaturer från andra medlemsstater, i de fall medlemsstaten kräver en
signerad tillståndsansökan.
Vidare åläggs myndigheterna i de olika medlemsstaterna att samarbeta
genom kommunikationsverktyget IMI (Internal Market Information
system). Samarbetet gäller de situationer då en myndighet i en
medlemsstat kan behöva information om en tjänsteleverantör som är
etablerad i en annan medlemsstat. Detta kan vara fallet i en tillståndseller tillsynssituation eller när medlemsstaten vill skicka en varning om
en tjänsteleverantör till andra medlemsstater.
Slutligen föreskriver tjänstedirektivet en skyldighet för medlemsstaterna
att anmäla nya eller förändrade krav på tjänsteverksamhet till
kommissionen. De nya kraven måste även motiveras EU-rättsligt. Även
dessa anmälningar hanteras i IMI.
Övriga bestämmelser
Tjänstedirektivet innehåller bestämmelser, vars syfte är att säkerställa att
de gränsöverskridande tjänsternas kvalitet bibehålls. Dessa bestämmelser
reglerar bl.a. tjänsteleverantörens skyldighet att tillhandahålla viss
information till köparen, krav som gäller tjänsteleverantörens
yrkesansvarsförsäkring, marknadskommunikation från reglerade yrken
och i vilken mån en tjänsteleverantör tillåts ha verksamhet på flera
områden.
Till skillnad från ovan beskrivna regler, enligt vilka medlemsstaterna
bl.a. förbjuds att diskriminera tjänsteföretagare, innehåller
tjänstedirektivet även en bestämmelse som ålägger medlemsstaterna att
se till att tjänstemottagarna inte diskrimineras på grund av nationalitet
eller bosättningsort.

11.4 Tjänster och etableringar horisontellt vid brexit utan
avtal
Om Storbritannien lämnar EU utan att ett nytt handelsavtal förhandlats,
så är det WTO:s avtal för tjänstehandel, Gats, som reglerar handeln
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mellan Sverige och Storbritannien (se avsnitt 11.1). Nedan följer en
jämförelse av inre marknadsregelverket för tjänster och Gats. Fyra
beståndsdelar av inre marknadsregelverket för tjänster analyseras: krav
som måste rättfärdigas eller är förbjudna, ömsesidigt erkännande,
harmonisering av administrativa procedurer och praktiska funktioner.265
Gats har samma regler för gränsöverskridande tjänstehandel och
etableringar. Nedan behandlas därför tjänster och etableringar
gemensamt.
Krav som måste rättfärdigas eller är förbjudna
Då Storbritannien lämnar EU:s inre marknad för tjänster gäller inte EU:s
tjänstedirektiv eller EUF-fördragets regler (se avsnitt 11.3). Detta får
konsekvenser eftersom de i större utsträckning än Gats begränsar ett
lands utrymme att ha och införa tjänstehandelshinder. Tjänstedirektivet
och EUF-fördraget begränsar vilka krav som får ställas på
tjänsteleverantörer genom krav som måste rättfärdigas266 och förbjudna
krav267. Konsekvenser av att dessa EU-regler upphör för utrymmet att ha
och införa handelshinder beror på om Storbritannien har gjort åtaganden
om marknadstillträde och nationell behandling i Gats eller om de har
gjort undantag.
Åtaganden och undantag
Där Storbritannien gjort åtaganden i Gats begränsas tjänstehandelshinder
till viss del även efter brexit. Åtaganden i Gats innebär att vissa
kvantitativa begränsningar och diskriminerade åtgärder är förbjudna.
Enligt Gats måste krav på tjänsteverksamhet dock varken vara
nödvändiga med hänsyn till ett skyddsintresse eller proportionerliga,
vilket de måste på den inre marknaden. Gats täcker heller inte helt
tjänstedirektivets förbjudna krav. Sammantaget innebär detta att även vid
fulla åtaganden i Gats får Storbritannien större utrymme att införa
handelshinder.
I de tjänstesektorer där Storbritannien har undantag blir konsekvenserna
andra. Gats medför då inga begränsningar att ha och införa de
handelshinder som är förbjudna och begränsade på inre marknaden.268 I
de fall undantagen inte har sin grund i existerande nationell lagstiftning
265

Både Gats och EU:s inre marknad har generella undantagsregler. En jämförelse av
undantagsreglerna görs inte i denna analys.
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Krav på tjänsteverksamhet uppfylla tre kriterier för att vara förenliga med
tjänstedirektivet och EUF-fördraget: 1.nödvändiga/motiverade i förhållande till
skyddsintressen, 2. icke-diskriminerande och 3. proportionerliga.
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De förbjudna kraven finns i artikel 14 i tjänstedirektivet och gäller vid etableringar.
Dessa krav är helt förbjudna och kan inte motiveras.
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Storbritannien måste dock följa MGN-principen, om de inte gjort undantag även från
denna.
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uppstår inga omedelbara handelshinder. Konsekvensen blir då främst
ökad osäkerhet och risk för framtida handelshinder. Om Storbritanniens
undantag däremot beror på existerande nationell lagstiftning som
begränsar tjänstehandeln kan omedelbara handelshinder att uppstå. Detta
beror på att vissa nationella regler är förbjudna inom EU men tillämpas
på tjänsteleverantörer utanför EU.
Storbritanniens åtagande och undantag
Storbritanniens åtaganden i Gats omfattar ungefär hälften av
tjänstesektorerna genom gränsöverskridande tjänstehandel och cirka två
tredjedelar av tjänstesektorerna genom konsumtion utomlands och
etablering. Detta ger en viss säkerhet till företag eftersom diskriminering
och vissa kvantitativa begränsningar är förbjudna vid fulla åtaganden.
Som diskuterats ovan, även vid fulla åtaganden har Storbritannien större
utrymme att införa handelshinder efter brexit. Även om Storbritannien
idag följer inre marknadsregelverket så finns det ingen garanti att de
behåller detta efter brexit, vilket leder till större osäkerhet för företag.
I de fall Storbritannien har undantag i Gats kan utträdet leda till större
osäkerhet och omedelbara hinder. Omedelbara hinder kan uppstå då
undantagen beror på begränsningar i existerande lagstiftning. En
indikation på begränsningar i lagstiftningen är Storbritanniens och EU:s
undantag i Ceta. Storbritannien har totalt åtta undantag och EU har
knappt 40 undantag i Ceta som särskilt rör tjänstesektorn. Vissa av dessa
undantag kommer medföra direkta handelshinder, då de är förbjudna på
den inre marknaden men tillämpas mot länder utanför EU.
Ömsesidigt erkännande
Då Storbritannien lämnar EU:s inre marknad upphör principen om
ömsesidigt erkännande att gälla. I Gats finns inte någon motsvarande
generell skyldighet att beakta krav som tjänsteleverantören uppfyller i sitt
hemland och att erkänna dessa om de uppnår motsvarande skyddsnivå.
Storbritannien kan istället tillämpa den lagstiftning som gäller mot
tjänsteleverantörer utanför EU. Då ömsesidigt erkännande upphör kan
den administrativa bördan och kostanden för att uppfylla olika krav i
regelverken öka.
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Harmonisering av administrativa procedurer
Vid brexit finns inga garantier att Storbritannien behåller
tjänstedirektivets regler som harmoniserar villkor för tillstånd och
tillståndsförfarande. Gats innehåller endast begränsade bestämmelser
gällande tillstånd och tillståndsförfarande.269 Bestämmelserna i Gats är
inte lika detaljerade och det saknas åtgärder för genomförande.
Exempelvis, enligt Gats har tjänsteleverantörer rätt att få information om
en ansökan, men det finns inga bestämmelser för hur detta ska
genomföras. I tjänstedirektivet finns däremot exempelvis krav på
mottagningsbevis. Gats ger därmed inte motsvarande harmoniserande
effekt för administrativa procedurer som tjänstedirektivet.
Brexit innebär en risk att Storbritannien divergerar från idag gällande
regler. Då Storbritannien införlivade tjänstedirektivet år 2009 ändrade
landet 24 nationella åtgärder. Flera ändringar rörde harmonisering av
administrativa procedurer.270 Detta indikerar att Storbritannien får större
utrymme att införa nationella regler då det inte längre är tvunget att
tillämpa tjänstedirektivet. Detta kan leda till ökade kostnader för att leva
upp till olika administrativa procedurer.
Praktiska funktioner
Tjänstedirektivet ålägger medlemsstater att ha de praktiska funktionerna
kontaktpunkten för tjänster, samarbete genom kommunikationsverktyget
IMI och anmälningsproceduren för krav på tjänsteverksamhet. Dessa
syftar till transparens och efterlevnad av regelverket. Även Gats
innehåller bestämmelser som syftar till transparens och efterlevnad.271
Bestämmelserna i Gats tillämpas dock inte fullt ut och är inte i närheten
lika omfattande. Exempelvis så innebär kontaktpunkten för tjänster till
skillnad från bestämmelserna om transparens i Gats, att alla relevanta
regelverk ska finnas samlade på ett ställe. Vidare används anmälningsproceduren inom tjänstedirektivet i betydligt högre utsträckning än
notifieringsplikten i Gats.272 Gats har inte heller någon motsvarighet till
samarbetsskyldigheten genom kommunikationsverktyget IMI.
Storbritannien kan behålla kontaktpunkten för tjänster efter brexit, men
det finns inga krav på att de gör det. Anmälningsproceduren inom
tjänstedirektivet och samarbetet inom IMI upphör däremot omedelbart.
En konsekvens är därmed att Storbritannien inte längre måste anmäla
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Gats artikel VI inhemska regleringar.
Department for Business Innovation and Skills (2009)
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Artikel III om insyn kräver att alla medlemsstater ska publicera åtgärder, notifiera
nya regler och inrätta en kontaktpunkt dit andra medlemsstater kan vända sig med
frågor.
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EU notifierade gemensamt regler första gången år 2013.
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krav enligt tjänstedirektivet och de får inte samma möjlighet att
samarbeta med svenska myndigheter. Sammantaget är konsekvensen av
att handeln endast regleras av Gats en försämring då funktioner som
syftar till transparens och efterlevnad av regelverket upphör.
Sammanfattningsvis, om handeln i framtiden endast skulle regleras av
Gats så upphör flera viktiga delar av inre marknadsregelverket som
bidrar till fri rörlighet för tjänster. Då inre marknadens regler för krav
som måste rättfärdigas eller är förbjudna slutar gälla i Storbritannien
ökar risken för handelshinder. Även omedelbara handelshinder kan
uppstå. Då regler om krav på tillstånd och tillståndsförfarande samt
ömsesidigt erkännande slutar gälla kan det blir ökade administrativa
kostnader och börda av att leva upp till olika regelkrav. När de praktiska
funktionerna kontaktpunkten för tjänster, IMI och anmälningsproceduren
inte längre tillämpas i Storbritannien kan transparensen och efterlevnaden
av regelverket försämras. I flera fall är konsekvenserna av brexit
beroende av Storbritanniens utformning av lagstiftningen, exempelvis för
den existerande harmoniseringen av administrativa procedurer. I andra
fall leder ett avtalslöst brexit till omedelbara konsekvenser, exempelvis
upphör samarbetet i de praktiska funktionerna. Utträdet leder dock
garanterat till större osäkerhet för företagen.

11.5 Önskvärda lösningar för tjänstehandel
Hur ska ett tjänstehandelskapitel i ett framtida avtal med Storbritannien
utformas? I detta avsnitt diskuteras bestämmelser av horisontell karaktär
som rör gränsöverskridande tjänstehandel och etableringar. Det är
önskvärt att inkludera så mycket som möjligt av inre marknadens
regelverk för tjänster i ett avtal för att underlätta handeln mellan Sverige
och Storbritannien. Den bästa lösningen är ur detta perspektiv EES som
innebär fri rörlighet för tjänster. När en avtalslösning utformas är det
också viktigt att ta hänsyn till att det både finns grundläggande
förutsättningar och begränsande faktorer som påverkar.
Grundläggande förutsättningar är de som är nödvändiga för att andra
beståndsdelar i ett avtal ska fungera. Exempelvis, för att inkludera inre
marknadens praktiska funktioner i ett avtal krävs det att det finns ett
gemensamt regelverk att samarbeta kring. Ett gemensamt regelverk
kräver i sin tur någon typ av mekanism som säkerställer efterlevnad,
vilket gör att frågan om domstol och tvistlösning är central för att kunna
ha ett omfattande avtal.
Det finns också potentiellt begränsande faktorer som skulle kunna
påverka hur långtgående ett framtida avtal kan vara. En begränsande
faktor är de framåtblickande MGN-klausulerna i EU:s frihandelsavtal (se
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avsnitt 11.2). Dessa innebär att de fördelar EU ger Storbritannien också
kan behöva ges till Kanada, Korea och Cariforum. Kommerskollegiums
preliminära bedömning är att flera beståndsdelar i en lösning som
diskuteras nedan skulle kunna omfattas av de framåtblickande MGNklausulerna. Exempelvis, till och med en så grundläggande funktion som
ansökningsförfarandet i kontaktpunkten för tjänster, kan anses som en
fördel som påverkar konkurrensen, och som därmed omfattas av MGN.
Att fördelar EU ger Storbritannien också utsträcks till Kanada, Korea och
Cariforum är dock endast en begränsning i den mån EU inte önskar att
dessa länder ska omfattas. Denna begränsning har dessutom i vissa fall
mindre praktisk betydelse då flera av EU:s regelverk i Sverige likväl
tillämpas enhetligt på alla företag oavsett ursprungsland. Det blir då
ingen större praktisk skillnad om rättigheter ges till alla företag utanför
EU. I andra fall kan dock MGN-begränsningen få större praktisk
betydelse. Exempelvis skulle boendekravet i aktiebolagslagen kunna
utformas så att styrelsemedlemmar fortsatt kan bo i Storbritannien.
Sverige skulle dock därmed bli tvunget att utsträcka samma fördel till
Kanada, Korea och Cariforum.
En annan begränsande faktor är huruvida EU-regler och nationella regler
idag skiljer mellan tjänsteleverantörer inom och utanför EU. Exempelvis
ger tjänstedirektivet inte några rättigheter till tjänsteleverantörer från
tredjeland. Det finns också regler som förpliktigar att skilja på företag
inom och utanför EU. I de fall det idag görs en skillnad mellan
tjänsteleverantörer inom och utanför EU kan det krävas kompletteringar
eller ändringar av EU-regler och nationella regler för att inkludera vissa
beståndsdelar i ett handelsavtal med Storbritannien. Vissa förändringar
av EU-regler och nationella regler skulle dessutom på grund av de
framåtblickande MGN-klausulerna, som nämnts tidigare, också
appliceras på fler länder utanför EU.
Nedan diskuteras beståndsdelar i en lösning med utgångspunkt från EU:s
handelsavtal, andra handelsavtal och EU:s regelverk och funktioner. För
EU:s handelsavtal är utgångspunkten främst Ceta. Ett annat handelsavtal
som analyserats är Trans-Tasman Mutual Recognition Agreement mellan
Australien och Nya Zeeland. För lösningarna från inre
marknadsregelverket diskuterar Kommerskollegium hur grundläggande
förutsättningar och begränsande faktorer påverkar möjligheten att
inkludera dessa i ett handelsavtal.
Lösningar från EU:s handelsavtal
Tjänstehandelskapitlen i EU:s handelsavtal består till stor del av samma
bestämmelser som Gats. Gats har, som belysts i avsnittet om ett avtalslöst
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brexit, flera tillkortakommanden jämfört med EU:s inre marknad. Dessa
tillkortakommanden gäller även i en situation då handeln regleras av ett
avtal likt Ceta. Ett avtal likt Ceta kommer alltså inte fullt ut att lösa de
nackdelar som uppstår vid ett avtalslöst brexit. Nedan diskuteras i vilket
mån Ceta bidrar till att mildra konsekvenserna av brexit.
Åtaganden för marknadstillträde och nationell behandling
Ett framtida handelsavtal med Storbritannien bör precis som
handelsavtalen Ceta och Gats innehålla de grundläggande
bestämmelserna om marknadstillträde och nationell behandling. Dessa
bestämmelser förbjuder diskriminering och vissa kvantitativa
begränsningar av tjänstehandel. Främsta skillnaden mellan Gats och Ceta
är nivån på åtagandena. Ett framtida avtal med Storbritannien bör ha
ambitiösa åtaganden för marknadstillträde och nationell behandling.
Åtaganden för prestationskrav
Ett framtida avtal bör innehålla förbud mot prestationskrav och ambitiösa
åtaganden för detta. Åtaganden för prestationskrav innebär ett förbud mot
exempelvis krav på lokalt innehåll och krav på teknologiöverföring.
Förbud mot prestationskrav finns inte fullt ut i Gats och ett handelsavtal
som Ceta begränsar därför i större utsträckning handelshinder.
Inhemska regleringar
Ett handelsavtal med Storbritannien bör också innehålla ett kapitel om
inhemska regleringar. Ett sådant kapitel innehåller bestämmelser som
syftar till transparens och enkla administrativa procedurer. Kapitlet om
inhemska regleringar i Ceta är mer långtgående än motsvarande kapitel i
Gats. Bestämmelserna om inhemska regleringar gäller dock endast i de
sektorer där särskilda åtaganden har gjorts. I ett framtida handelsavtal så
borde kapitlet om inhemska regleringar gälla för alla tjänstesektorer.
Sektorsavtal – Ukraina
EU:s avtal med Ukraina (DCFTA) innebär sektorsvis integrering med
EU:s inre marknad för tjänster. Ett framtida avtal med Storbritannien
skulle kunna utgå från samma princip om ett gemensamt regelverk för
utvalda tjänstesektorer. EU:s avtal med Ukraina är långtgående på de
områden där EU har sektorslagstiftning, exempelvis transport. Inom
dessa sektorer ska Ukraina införliva EU:s lagstiftning och
etableringsfrihet gäller. För de generella bestämmelserna om
tjänstehandel är avtalet dock inte mer långtgående än Ceta.
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Lösningar från andra handelsavtal
Även de handelsavtal som slutits av andra länder än EU tenderar att ha
likartad utformning, med bestämmelserna i Gats som utgångspunkt. Ett
avtal som skiljer ut sig är det mellan Australien och Nya Zeeland kallat
Trans-Tasman Mutual Recognition Agreement. Avtalet går längre än de
flesta när det gäller ömsesidigt erkännande. Ömsesidigt erkännande i
avtalet gäller dock endast för yrken. Det behövs också analyseras hur en
sådan lösning förhåller sig till EU-rätten.
Lösningar från EU:s inre marknad
Krav som måste rättfärdigas
EU-rättens principer om krav som måste rättfärdigas kan inkluderas i ett
framtida handelsavtal. Detta innebär att krav på tjänsteleverantörer måste
vara icke-diskriminerande, proportionerliga och nödvändiga i förhållande
till ett skyddsintresse. Att inkludera EU-rättens principer om krav som
måste rättfärdigas är viktigt både för att undvika att handelshinder
uppstår mellan Sverige och Storbritannien och för att principerna är
förutsättningar för andra beståndsdelar i ett lösningsförslag ska fungera.
EU-rättens principer om krav som måste rättfärdigas gäller idag endast
tjänsteleverantörer inom EU. Möjligheten att inkludera de EU-rättsliga
principerna om icke-diskriminering, proportionalitet och nödvändighet
begränsas också av att flera länder tillämpar krav som inte är förenliga
med dessa principer på länder utanför EU. Det rör sig ofta om
diskriminerande krav. En bestämmelse om krav som måste rättfärdigas
skulle förmodligen omfattas av de framåtblickande MGN-klausulerna,
vilket påverkar möjligheten att tillämpa en sådan bestämmelse fullt ut.
En möjlig lösning är att EU och Storbritannien likt i andra handelsavtal
kan ha undantag för krav som är oförenliga. En sådan bestämmelse kan
också göras mer flexibel genom att inkludera en omfattande lista av
skyddsintressen.
Förbjudna krav
Tjänstedirektivets förbjudna krav kan inkluderas i ett framtida
handelsavtal. Stora delar av listan med förbjudna krav täcks redan av
bestämmelserna om marknadstillträde och nationell behandling. Den
viktigaste konsekvensen av att införa en lista med helt förbjudna krav är
att kraven inte kan motiveras. Detta gör det tydligt att vissa
handelshinder är förbjudna.
Tjänstedirektivets förbjudna krav gäller endast tjänsteleverantörer inom
EU. Möjligheten att införa en lista med helt förbjudna krav i ett
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handelsavtal begränsas även av att flera länder tillämpar dessa förbjudna
krav mot länder utanför EU. Exempel på sådana krav är boendekrav för
styrelser och ekonomisk behovsprövning. En bestämmelse om förbjudna
krav skulle förmodligen omfattas av de framåtblickande MGNklausulerna i EU:s handelsavtal. En potentiell lösning är att undersöka
om en mer begränsad lista på helt förbjudna krav är möjlig att inkludera i
ett handelsavtal.
Ömsesidigt erkännande
En klausul om ömsesidigt erkännande skulle ge EU-länder och
Storbritannien skyldigheter att beakta om de krav en tjänsteleverantör
uppfyller i hemlandet är likvärdiga värdlandets krav. Att inkludera en
klausul om ömsesidigt erkännande skulle bidra till att kostanden för att
leva upp till olika regelverk inte ökar i lika stor utsträckning efter brexit.
Principen om ömsesidigt erkännande gäller idag endast
tjänsteleverantörer från EU. Att inkludera ömsesidigt erkännande i ett
handelsavtal förutsätter också att avtalsparterna är överens om vilka
skyddsintressen de ska kunna åberopa för att kunna vägra ömsesidigt
erkännande.
En bestämmelse om ömsesidigt erkännande i ett handelsavtal omfattas av
ett särskilt undantag från MGN-principen i Gats.273 Undantaget innebär
att EU inte automatiskt måste tillämpa ömsesidigt erkännande
multilateralt om EU ger denna fördel till Storbritannien. Länder måste
dock kunna förhandla om att ansluta sig till ett avtal om ömsesidigt
erkännande. Det behövs närmare analys av hur brett detta undantag kan
tillämpas.
Harmonisering av administrativa procedurer
Ett framtida handelsavtal kan även innehålla tjänstedirektivets villkor för
tillstånd och tillståndsförfaranden. Dessa innehåller bland annat
harmonisering av tillståndsförfarandet för tjänsteleverantörer och att krav
på att tillstånd måste vara förenliga med EU-rättsprinciperna. Dessa
bestämmelser är mer långtgående och konkreta än motsvarande
bestämmelser i handelsavtal som Ceta. Sammantaget bidrar
harmoniseringen av administrativa procedurer till transparens, förenklad
administration och mindre kostnader för att leva upp till olika regelkrav.
Tjänstedirektivets regler för tillståndsförfarande gäller endast för sökande
från EU-länder. Detta innebär exempelvis att plikten att skicka
mottagningsbevis för en ansökan endast gäller för EU-företag. En annan
273
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begränsande faktor är att EU-länder kan ha krav på tillstånd som inte är
förenliga med EU-rättsprinciperna. Vidare kan delar av bestämmelserna
om tillstånd och tillståndsförfarande också omfattas av de framåtsyftande
MGN-klausulerna.
Kommerskollegiums preliminära bedömning är dock att Sverige i flera
fall tillämpar villkor för tillstånd och tillståndsförfaranden lika på alla
tjänsteleverantörer oavsett ursprungsland. Det innebär att det för svensk
del inte blir någon stor praktisk skillnad om dessa regler genom ett
handelsavtal tillämpas på länder utanför EU.
Praktiska funktioner
Kontaktpunkten för tjänster kan inkluderas i ett framtida handelsavtal för
att bidra till transparens och administrativ förenkling. Kontaktpunkten
säkerställer att regler finns lättillgängliga och att tjänsteleverantörer kan
ansöka om tillstånd elektroniskt. Tredjelandsföretag har enligt
tjänstedirektivet ingen rätt att använda kontaktpunkten. I praktiken kan
dock även tredjelandssökande i dagsläget använda sig av den svenska
kontaktpunkten och dess elektroniska ansökningsfunktion. Det skulle
därför inte innebära en stor praktisk skillnad om denna rätt ges till företag
utanför EU i ett handelsavtal.
Bestämmelser om att Storbritannien fortsatt ska vara med i IMI kan
inkluderas i avtalet. IMI används bland annat för informationsutbyte och
tillsyn av tjänsteleverantörer. IMI gäller idag endast för EU-länder. En
grundläggande förutsättning för att IMI ska bli meningsfullt är att det
finns ett gemensamt regelverk att samarbeta kring.
Det är även möjligt att införa något likt anmälningsproceduren i
tjänstedirektivet. I anmälningsproceduren måste krav på
tjänsteverksamhet rapporteras och motiveras EU-rättsligt, vilket bidrar
till att säkerställa efterlevnad. Anmälningsproceduren gäller endast för
EU-länder och sker genom IMI. Två förutsättningar för att fullt ut delta i
anmälningsproceduren som den ser ut idag är därmed att Storbritannien
är med i IMI och har införlivat EU-rättens principer om krav som måste
rättfärdigas. En mindre ambitiös lösning är att Storbritannien fortsätter
rapportera krav enligt anmälningsproceduren, men utan att motivera dem
EU-rättsligt.
Dynamisk klausul – införliva nya regelverk från inre marknaden
Det pågår en ständig utveckling av inre marknadsregelverket och just nu
flera förhandlingar som rör tjänstehandel. En möjlighet är att ett avtal
innehåller en dynamisk klausul som säger att Storbritannien kan
alternativt måste införliva de nya rättsakter på tjänsteområdet som antas
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inom EU. Detta är viktigt eftersom EU:s inre marknad för tjänster inte är
lika väl utvecklad som EU:s inre marknad för varor.

11.6 Slutsatser tjänstehandel
Då Storbritannien lämnar EU:s inre marknad upphör plikten att tillämpa
fler viktiga delar av inre marknadsregelverket som bidrar till fri rörlighet
för tjänster. Regler som förbjuder och begränsar handelshinder,
ömsesidigt erkännande, harmonisering av administrativa procedurer och
praktiska funktioner upphör att gälla. Fullvärdiga motsvarigheter till
dessa regler, principer och funktioner finns inte i handelsavtal som Ceta.
För att underlätta för tjänstehandeln mellan Sverige och Storbritannien är
det önskvärt om så mycket som möjligt av inre marknadens regler för
tjänster inkluderas i ett handelsavtal. I valet mellan lösningar från EU:s
inre marknad och andra handelsavtal är de funktioner och regler som
finns på EU:s inre marknad att föredra då detta säkerställer kontinuitet
och koherens i regelverket.
Det finns potentiellt begränsade faktorer som i teorin påverkar hur
långtgående ett framtida avtal kan vara. Det gäller till exempel
existerande regler som skiljer mellan tjänsteleverantörer från EU och
utanför EU samt framåtblickande MGN-klausuler i avtal som EU har
undertecknat. Det finns också grundläggande beståndsdelar, som är en
förutsättning för att mer långgående regler och praktiska funktioner ska
kunna inkluderas. Exempel på grundläggande förutsättningar är EUrättsprinciperna om icke-diskriminering, proportionalitet och
nödvändighet samt mekanismer för efterlevnad och tvistlösning.
Sammantaget bedömer Kommerskollegium att det är viktigt att inkludera
EU-rättens principer och krav som måste rättfärdigas eller är förbjudna.
Dessa begränsar handelshinder och är en grundläggande förutsättning för
andra beståndsdelar i ett handelsavtal. Möjligheten att inkludera EUrättsprinciperna begränsas av existerande oförenliga krav och de
framåtsyftande MGN-klausulerna. Det kan därför antagligen behövas
möjlighet att göra undantag från principerna. Vidare är det viktigt att
inkludera ömsesidigt erkännande då denna princip minskar bördan för att
uppfylla olika regelkrav. Fördelen med ömsesidigt erkännande är att den
omfattas av ett särskilt undantag från MGN. Det behöver dock analyseras
hur brett detta undantag kan tillämpas.
Även inre marknadens regler om administrativa procedurer och de
praktiska funktionerna är viktiga för transparens, smidiga procedurer för
tillstånd och efterlevnad av regelverket. Fördelen med EU:s
inremarknadsregelverk på detta område, jämfört med ett handelsavtal likt
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Ceta, är konkretionen och att det finns åtgärder för genomförande och
efterlevnad. Möjligheten att införa dessa lösningar i ett handelsavtal
påverkas också delvis av de framåtsyftande MGN-klausulerna.
Kommerskollegiums bedömning är dock att MGN-principen till viss del
inte är ett praktiskt problem på detta område, då flera regelverk redan
tillämpas lika på alla företag i Sverige.

12 Handel med affärstjänster
I detta avsnitt analyseras de två tjänstesektorer, förutom nyttjande av
immateriella rättigheter och detaljhandel, som valdes ut i kapitel 3:
”övriga affärstjänster” och ”tele-, data- och informationstjänster”. Båda
dess undersektorer faller under den övergripande sektorn ”affärstjänster”.

12.1 Kort om handel med affärstjänster
Den statistiska definitionen av övriga affärstjänster
Som namnet antyder inbegriper övriga affärstjänster en mängd olika
typer av tjänster. I statistiken över den gränsöverskridande tjänstehandeln
inbegrips tre huvudsakliga underkategorier: forsknings- och
utvecklingstjänster, professionella och managementtjänster (t.ex.
redovisnings-, bokförings-, marknadsförings- och juridiska tjänster) samt
tekniska, vetenskapliga och övriga affärstjänster (t.ex. arkitekt- och
ingenjörstjänster men också icke-specificerade tjänster inom koncerner).
Handeln med övriga affärstjänster mellan Sverige och
Storbritannien
Under 2014-2016 exporterade Sverige övriga affärstjänster till
Storbritannien till ett genomsnittligt värde av cirka 14,3 miljarder kronor
per år. Exporten var som högst år 2016 då den uppgick till cirka 17,5
miljarder kronor och mätt i värde har exporten till Storbritannien varit
stadigt ökande från år 2012 och framåt. År 2014 understödde exporten
till Storbritannien 9 900 jobb i affärstjänstesektorerna, varav 3 800 av
dessa var direkt understödda.
Under 2014–2016 utgjorde exporten av övriga affärstjänster 28,4 procent
av Sveriges totala tjänsteexport till Storbritannien, vilket innebar att det
var det främsta tjänsteslaget i exporten till Storbritannien (se kapitel 2.1).
För de övriga EU-länderna var motsvarande andel 26,2 procent, vilket
innebar en differens på 2,2 procentenheter. Storbritannien var en lika
viktig exportmarknad för övriga EU-länder som för Sverige. Under
2014–2016 gick 11,1 procent av övriga EU-länders totala export av
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tjänsteslaget till Storbritannien, medan motsvarande siffra för Sverige var
9,6 procent.
Det var framför allt två underkategorier som var särskilt viktiga för
Sveriges export av övriga affärstjänster till Storbritannien: forskningsoch utvecklingstjänster samt de icke-specificerade affärstjänsterna.
Eftersom de senare är just icke-specificerade är det svårt att göra en
vettig analys av vilka regelverk som är viktigast för handeln med sådana
tjänster. Kommerskollegium har därför valt att fokusera på forskningsoch utvecklingstjänster i den fortsatta analysen. Att just dessa typer av
tjänster är framträdande i handeln framgår också av den för Sveriges
export framträdande handeln med nyttjanderätter till immateriella
rättigheter (se kapitel 13).
Figur 9. Sveriges och vissa övriga EU-länders export av övriga affärstjänster som andel av total
tjänsteexport till Storbritannien, år 2011-2016
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Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar. Finland och Spanien redovisar inte tjänstehandel per slag och
partnerland och ingår därför inte i jämförelsen.

Den regulativa definitionen av övriga affärstjänster
Den statistiska definitionen av affärstjänster är något smalare än
definitionen i Gats och handelsavtal. I Gats definieras affärstjänster brett
med cirka 50 underkategorier. Till skillnad från den statistiska
definitionen ingår exempelvis vissa hälsotjänster och veterinärtjänster.
Fokus i de följande avsnitten är de affärstjänster som är inkluderade i den
statistiska definitionen av affärstjänster.
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Den statistiska definitionen av datatjänster
Vad som omfattas av begreppet datatjänster skiljer sig något åt beroende
på vilket sammanhang det handlar om. I statistiken över den
gränsöverskridande tjänstehandeln inbegrips sådana tjänster som rör
dataprogrammering, konsulttjänster avseende hårdvara, programvara,
systemvara och implementeringstjänster, databehandlings- och
datordrifttjänster men också underhåll och reparation av datorer och
datorutrustning, för att nämna några. Dessutom ingår avgifter för
användning av användarlicenser till programvara (däremot ingår inte
avgifter för att reproducera eller sprida programvara).
Handeln med datatjänster mellan Sverige och Storbritannien
Under 2014–2016 exporterade Sverige tele-, data- och
informationstjänster till Storbritannien till ett genomsnittligt värde av
cirka 7,8 miljarder kronor per år. Exporten var som högst år 2015 då den
uppgick till cirka 9,2 miljarder kronor. Under 2016 sjönk dock exporten
med 30 procent, till cirka 6,5 miljarder kronor. År 2014 understödde
exporten till Storbritannien 1 000 jobb i datatjänstesektorn, varav 360 av
dessa var direkt understödda.
Under 2014-2016 utgjorde exporten av tele-, data- och
informationstjänster 15,8 procent av Sveriges totala tjänsteexport till
Storbritannien (se avsnitt 2.1). För de övriga EU-länderna var
motsvarande andel 12,5 procent, vilket innebar en differens på 3,4
procentenheter. Storbritannien är dock en viktigare exportmarknad för
dessa tjänster för övriga EU-länder än för Sverige. Under 2014–2016
gick 10,9 procent av övriga EU-länders export av tjänsteslaget till
Storbritannien, medan motsvarande siffra för Sverige var 6,4 procent
(knappt två tredjedelar av Sveriges export år 2016 gick till icke-EUländer – den svenska exporten av dessa tjänster är alltså tämligen global).
Sveriges export av tjänsteslaget utgjordes till drygt 70 procent av
datatjänster. Kommerskollegium har därför valt att fokusera endast på
datatjänster i den fortsatta analysen.
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Figur 10. Sveriges och vissa övriga EU-länders export av tele-, data- och informationstjänster
som andel av total tjänsteexport till Storbritannien, år 2011–2016
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Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar. Finland och Spanien redovisar inte tjänstehandel per slag
och partnerland och ingår därför inte i jämförelsen.

Den regulativa definitionen av datatjänster
I Gats ingår konsulttjänster, databehandlingstjänster, databastjänster och
mjukvarutjänster i kategorin datatjänster. Till skillnad från den statistiska
definitionen räknas datatjänster som en affärstjänst i Gats och på den inre
marknaden (i statistiken är datatjänster och affärstjänster separata
kategorier). I avsnitten som analyserar regelverket behandlar vi
datatjänster som en affärstjänst eftersom den regleras som en sådan både
på inre marknaden och i WTO.
Viktiga faktorer för att underlätta handeln med affärstjänster
Handeln med affärstjänster sker i praktiken genom flera leveranssätt där
gränsöverskridande handel, etablering och tillfällig personrörlighet ofta
är komplement. Flera olika faktorer är viktiga för att få handeln med
affärstjänster att fungera.
OECD anger i sina sektorsanalyser vilka typer av hinder som särskilt
påverkar vissa affärstjänster. Begränsningar av tillfällig personrörlighet
(leveranssätt 4), begränsningar av marknadstillträde och regulativ
transparens är de hinder som särskilt påverkar handeln med dessa
tjänster enligt OECD:s Services Trade Restrictiveness Index, STRI.274
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Geloso Grosso, M., et al. (2014a), Geloso Grosso, M., et al. (2014b) och Nordås, H.,
et al. (2014).
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Enligt OECD:s STRI påverkas datatjänster mest av begränsningar av
tillfällig personrörlighet och regulativ transparens. Datatjänster handlas
ofta gränsöverskridande med personrörlighet som komplement, vilket
förklarar vikten av personrörlighetsfrågorna. Transparensfrågorna är
särskilt viktiga för datatjänster då de ofta är beroende av tidskänsliga
leveranser. Detta gör att exempelvis att långa handläggningstider kan få
stor påverkan.275 Ett svenskt appbaserat Human Resource-företag med
verksamhet i Storbritannien bekräftar att transparens och enkla
procedurer vid etablering är viktigt för it-bolag med snabba
tillväxtstrategier. Företaget betonar också att personrörlighet är viktigt,
särskilt EU-medborgares rätt att arbeta i Storbritannien. Enligt företaget
är det önskvärt att ett framtida avtal med Storbritannien minimerar
handelshinder och det är viktigt med snabba besked om spelreglerna för
att minska den osäkerhet som nu råder. Ett annat svenskt företag inom ehandelslösningar, med verksamhet i Storbritannien, framhåller särskilt
dataflödesfrågorna som viktiga. Att regler på skatte- och
redovisningsområdet inte divergerar i allt högre uträckning är också
viktigt. Slutligen framhåller även detta företag att det är centralt att kunna
rekrytera personal till Storbritannien.
FoU täcks inte av OECD:s STRI men en branschorganisation framhåller
att FoU på plats genom etablering kan vara en viktig del i affärsmodellen
för tillverkningsföretag. För att behålla FoU i Sverige är
kompetensförsörjning, och därmed brittiska medborgares möjlighet att
arbeta i Sverige, centralt. Ett tillverkningsföretag med
forskningsverksamhet i Sverige och Storbritannien betonar också vikten
av personrörlighet, eftersom forskningsprojekt ofta är ett samarbete
mellan forskare från olika länder. Det finns även flera branschspecifika
EU-regler som idag styr forskningen och som är centrala att bevara vid
en brexit. Även finansiering via EU:s ramprogram är viktigt för
forskningsprojekt som är samarbete mellan Storbritannien och andra
EU-länder.
I avsnittet nedan behandlas endast de regelverk som direkt påverkar
affärstjänster. Sammantaget finns det dock flera typer av frågor som är
viktiga för att få handeln att fungera, men som behandlas i andra delar av
utredningen eller ligger utanför utredningens område. Personrörlighet,
transparens, dataöverföring och immaterialrätt är frågor som är viktiga
för handeln med affärstjänster och som behandlas i andra delar av
utredningen. EU:s ramprogram och branschspecifika regler för FoU är
viktiga frågor som ligger utan för området för analysen nedan.
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12.2 Regler för handel med affärstjänster inom EU
Generella regler
En stor del av sektorn affärstjänster påverkas av tjänstedirektivet (se
kapitel 11.3.2) och yrkeskvalifikationsdirektivet (se kapitel 10.1).
Exempelvis måste en medlemsstats bolagsrättsliga krav för viss
affärsverksamhet vara förenliga med tjänstedirektivet. Inom
affärstjänstsektorn förekommer att medlemsstater reglerar yrken, t.ex.
skatterådgivare. Nationellt reglerade yrken ska kunna erkännas av ett
annat EU-land enligt yrkeskvalifikationsdirektivet.
Särskilda regler
Utöver yrkeskvalifikationsdirektivet finns särlagstiftning på EU-nivå för
utövandet av vissa verksamheter. Exempel på detta är regelverken på
advokat-, revisors- och redovisningsområdena.
Advokatdirektiven
Advokaters möjlighet till gränsöverskridande verksamhet regleras av två
direktiv. Det ena direktivet276 möjliggör tillfälligt tillhandahållande av
advokattjänster. De andra direktivet277 ger advokater etablerade i en
medlemsstat rätt att permanent utöva advokatverksamhet i ett annat EUland. Enligt båda dessa direktiv ges rätten att utöva advokatverksamhet
under advokatens hemlands yrkestitel. En advokat som avser att använda
t.ex. den svenska advokattiteln måste ansöka om erkännande enligt
yrkeskvalifikationsdirektivet.

276

Direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att
effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster
277
Direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande
utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen
mottogs
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Regler på revisorsområdet
Revisorsområdet regleras av revisorsdirektivet.278 Detta innehåller
långtgående harmonisering av kraven på lagstadgad revision. I direktivet
föreskrivs vilka kunskapskrav revisorer ska uppfylla för att kunna
godkännas som lagstadgad revisor av medlemsstaternas behöriga
myndigheter. Endast dessa får utföra lagstadgad revision och de omfattas
av myndigheternas tillsyn. Därutöver innehåller direktivet regler för
erkännande av revisioner som godkänts i andra medlemsstater, samt
tredjeländer, liksom förutsättningarna för en revisor som är godkänd i en
medlemsstat att arbeta i en annan. Vidare innehåller direktivet
bestämmelser om utövandet av revisorsverksamhet, t.ex. krav på
tillämpning av internationella revisionsstandarder, krav på yrkesetik,
oberoende, objektivet, konfidentialitet och tystnadsplikt m.m.
På revisorsområdet finns även en förordning279 som särskilt reglerar
företag av allmänt intresse.280 Allmänheten har i större utsträckning
ansetts vara beroende av kvaliteten hos revisionen av just dessa företag.
Förordningen innehåller därför striktare och i vissa fall kompletterande
krav på t.ex. revisionsarvoden, revisorns oberoende, kvalitetskontroll,
upprättande av ”kompletterande rapport” med uppgifter om
revisionsföretagets arbete med uppdraget m.m. och, i förekommande fall,
rapporteringsskyldighet till ansvariga myndigheter.
Regler på redovisningsområdet
På redovisningsområdet finns ett antal rättsakter281 som samordnar
medlemsstaternas redovisningsregler avseende aktiebolag, handelsbolag
och kommanditbolag (och motsvarande bolag i andra medlemsstater).
Reglerna avser t.ex. hur poster i årsbokslut och koncernredovisning ska
redovisas och värderas, resultat- och balansräkningar,
koncernredovisningar och andra berättelser. I vissa fall regleras även
krav på s.k. icke-finansiell rapport, dvs. en rapport som innefattar
278

Direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och
sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och
83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG samt ändringsdirektiv
2014/56 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd årsredovisning
279
Förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende
lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av
kommissionens beslut 2005/909/EG.
280
Dessa är företag, vars överlåtbara värdepapper vara upptagna på handel på en
reglerad marknad (börs), kreditinstitut försäkringsföretag eller andra företag som utses
av medlemsstaterna p.g.a. sin verksamhet, storlek eller antalet anställda.
281
Direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och
rapporter i vissa typer av företag, om ändringar av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och
83349/EEG och ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och
koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om
mångfaldpolicy.
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uppgifter som miljö, sociala förhållanden, respekt för mänskliga
rättigheter m.m. Vidare föreskrivs att internationella standarder ska
tillämpas för börsnoterade företag.282
Speciella regler för datatjänster
Det finns, såvitt Kommerskollegium känner till, inga regler på EU-nivå
som specifikt reglerar datatjänster. Tjänstedirektivet (se avsnitt 11.3.2) är
dock tillämpligt på sådana tjänster, t.ex. utvecklande av webbportaler och
datorprogrammering.283 I den mån medlemsstater reglerar yrken inom
datatjänstsektorn, t.ex. datatekniker,284 omfattas regleringen av
yrkeskvalifikationsdirektivet (se avsnitt 10.1.) Det kan tilläggas att en
leverantör av datatjänster i vissa fall även kan behöva beakta EU:s
dataskyddsförordning.285
Speciella regler för FoU-tjänster
Kommerskollegium känner inte heller till att det finns särskilda regler på
EU-nivå som harmoniserar eller på annat sätt reglerar FoU-tjänster. I den
mån medlemsstaterna reglerar denna verksamhet kan de omfattas av
tjänstedirektivet (se avsnitt 11.3.2). Det förekommer i få fall att
medlemsstater kräver att forskare ska ha vissa yrkeskvalifikationer för att
få bedriva forskningsverksamhet286. I dessa fall tillämpas
yrkeskvalifikationsdirektivet (se kap. 10).
Dessutom påverkas forskning och utveckling av EU:s gemensamma
regler om statsstöd.287 Stöd till FoU kan beviljas enligt dessa regler för att
underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner,
när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som
strider mot det gemensamma intresset. Sådana åtgärder ska dock som
regel anmälas till kommissionen.288
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Förordning (EU) nr 10606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av
internationella redovisningsstandarder
283
Europeiska kommissionen, Handbok om genomförandet av tjänstedirektivet, s. 10,
https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f8539-b80297d29715e
284
Se exempel i kommissionens databas för reglerade yrken
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
285
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning)
286
Se exempel i kommissionens databas för reglerade yrken
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
287
Artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.
288
År 2014 kom kommissionen med ett meddelande 288 med rambestämmelser för
statligt stöd till forskning, utveckling och innovation. I detta fastställs villkoren för hur
EU-länderna kan anslå statligt stöd till företag för att utföra forsknings-, utvecklings-
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12.3 Handel med affärstjänster vid brexit utan avtal
Förutom EUF-fördraget och tjänstedirektivets regler så kommer även de
inre marknadsregler som är särskilt viktiga för affärstjänster att upphöra
att gälla i Storbritannien vid brexit. Dessa regelverk är till exempel
yrkeskvalifikationsdirektivet, advokatdirektiven samt revisorsdirektivet
och regler på revisorsområdet. Det återstår dock att se vilka delar av
direktiven som Storbritannien behåller i sin lagstiftning efter brexit. På
längre sikt finns det en risk att Storbritanniens lagstiftning divergerar från
EU:s.
Det finns som nämnts inte särskilda inre marknadsregler för FoU och
datatjänster, utan dessa omfattas av tjänstedirektivet och påverkas av
yrkeskvalifikationsdirektivet. Nedan diskuteras erkännande av
yrkeskvalifikationer och utrymme att ha och införa hinder då handeln
med affärstjänster regleras av Gats och inte längre på den inre
marknaden.
Storbritanniens åtaganden och undantag
Då inre marknadsregelverket inte längre gäller får Storbritannien större
utrymme att ha och införa tjänstehandelshinder. Konsekvenserna beror på
om Storbritannien har gjort åtaganden om marknadstillträde och
nationell behandling i Gats eller om de har undantag.
Storbritannien har gjort åtaganden för de flesta affärstjänster, inklusive
datatjänster. Åtaganden betyder att Storbritannien inte får ha
diskriminerande åtgärder eller vissa kvantitativa begränsningar. Men
även i de sektorer där fulla åtaganden gjorts uppstår en större osäkerhet
då inre marknaden i högre utsträckning begränsar handelshinder än Gats
(se avsnitt 11.4).
Storbritannien har gjort undantag för fyra underkategorier och delvis för
16 underkategorier av tjänster i Gats. Naturvetenskaplig FoU samt
interdisciplinär FoU är undantagna. I de sektorer där Storbritannien har
undantag begränsar Gats inte utrymmet att införa handelshinder.
Storbritanniens undantagna sektorer beror i vissa fall på existerande
nationell lagstiftning som begränsar handeln med affärstjänster. Dessa
begränsningar kan leda till omedelbara handelshinder. Storbritannien har
exempelvis begränsningar av utländskt ägande där revisionsbyråer
endast får vara majoritetsägda av revisorer som är auktoriserade i
Storbritannien/EES. Inom juridiska tjänster har Storbritannien krav på

och innovationsverksamhet. Meddelandet innehåller bl.a. regler för bedömningen av
FoU-stöds förenlighet med den inre marknaden.
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etablering och krav på viss bolagsform. 289 Om handelshinder uppstår är
dock beroende av den framtida utformningen av lagstiftningen.
Erkännande av yrkeskvalifikationer
Då Storbritannien lämnar EU upphör skyldigheten att erkänna
yrkeskvalifikationer eftersom det inte finns någon motsvarande
skyldighet i Gats (mer om yrkeskvalifikationer i kapitel 10). Vid brexit
behöver Storbritannien därmed inte erkänna kvalifikationer för
exempelvis svenska arkitekter. Detta påverkar särskilt affärstjänster som
är tjänstesektorn med flest reglerade yrken i Storbritannien.
Storbritannien kan istället tillämpa de regler som gäller för tredjeland.
Enligt dessa regler krävs ofta ytterligare examinationer, utbildning och
erfarenhet för att bli erkänd yrkesutövare i Storbritannien.290 Detta gör
det mer resurskrävande för en tjänsteleverantör att få sin rätt att utöva
yrket. Att yrkeskvalifikationsdirektivet upphör får en särskilt stor effekt
då flera av Storbritanniens begränsningar, som diskuterats ovan, är
kopplade till att vara en erkänd yrkesutövare.
Sammanfattningsvis upphör flera regler som är viktiga för affärstjänster
vid brexit. Då EUF-fördragets regler och tjänstedirektivet upphör kan
omedelbara hinder uppstå där Storbritannien idag har existerande
begränsningar mot länder utanför EU. Det uppstår även en större
osäkerhet då Storbritannien får större utrymme att införa handelshinder.
Då yrkeskvalifikationsdirektivet upphör har Storbritannien ingen
skyldighet att erkänna yrkeskvalifikationer vilket särskilt påverkar
affärstjänster. Då advokatdirektiven samt revisorsdirektivet och regler på
revisorsområdet upphör finns det risk för att Storbritanniens regler
divergerar i framtiden.

12.4 Önskvärda lösningar för handel med affärstjänster
De horisontella lösningarna för tjänstehandel i ett framtida avtal med
Storbritannien diskuteras i kapitel 11.5. De element i en framtida lösning
som särskilt relaterar till affärstjänster diskuteras nedan. Precis som i
kapitlet om tjänster horisontellt utgår Kommerskollegium ifrån regelverk
och funktioner som finns i EU:s handelsavtal, andra handelsavtal och på
EU:s inre marknad. De begränsningar som finns att förhandla ett
långtgående avtal med Storbritannien diskuteras mer utförligt i kapitel
11.5.
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OECD:s STRI ger en indikation på Storbritanniens existerande begränsningar inom
affärstjänsterna juridiska tjänster, revision- och redovisningstjänster, ingenjörstjänster,
arkitekttjänster och datatjänster.
290
OECD (2017)

205(363)
Lösningar utifrån EU:s handelsavtal
Åtaganden
Ett framtida avtal bör innehålla åtaganden för marknadstillträde, nationell
behandling och prestationskrav för alla affärstjänster, inklusive FoU och
datatjänster. Storbritannien har flera begränsningar som påverkar
affärstjänster och som bygger på existerande nationell lagstiftning.
Lösningar utifrån andra handelsavtal
Det finns handelsavtal som innehåller särskilda annex om affärstjänster.
Exempelvis innehåller handelsavtalen NAFTA (USA, Kanada och
Mexiko) och SAFTA (Australien och Singapore) särskilda annex om
professionella tjänster.291 Annexen fokuserar på frågor om licenser och
erkännande av kvalifikationer samt etablerar arbetsgrupper. Delar av
annexen är dock icke-bindande.
Lösningar utifrån EU:s inre marknad
Krav som är förbjudna och måste rättfärdigas
Storbritannien har idag begränsande åtgärder som tillämpas på länder
utanför EU. För att undvika framtida hinder kan bestämmelser om krav
som är förbjudna och måste rättfärdigas inkluderas i ett avtal, vilket
diskuterats i den horisontella lösningsdelen. För Sverige och andra EUländer påverkas möjligheten att ge preferenser till Storbritannien som
sagt av de framåtblickande MGN-klausulerna i EU:s handelsavtal.
Ömsesidigt erkännande
Erkännande av yrkeskvalifikationer är viktigt då affärstjänster är en av
tjänstesektorerna med flest reglerade yrken. Ett framtida avtal bör därför
inkludera yrkeskvalifikationsdirektivet (se avsnitt 10.1). Detta är även ett
sätt att adressera Storbritanniens existerande begränsningar inom
affärstjänster som är kopplade till att vara erkänd yrkesutövare.
Regler för affärstjänster
Handeln med affärstjänster kan underlättas genom att inkludera inre
marknadsreglerna för advokater och revisorer. Det behövs en närmare
analys av vilka delar som är önskvärda att kodifiera i ett handelsavtal.
Idag finns inte några särskilda regler för FoU och datatjänster inom EU.
Avtalet kan innehålla en dynamisk klausul för att Storbritannien ska
omfattas av sådana regler i den mån de utvecklas på den inre marknaden.
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NAFTA Annex 1219.5 Professional Services och SAFTA Annex 7-A Professional
Services.
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Lösningar som relaterar till andra områden
Det finns även flera frågor som är viktiga för affärstjänster, men där de
konkreta beståndsdelarna i lösningen behandlas i andra kapitel. Det är
dock viktigt att komma ihåg att handeln med affärstjänster är beroende av
flera områden, exempelvis personrörlighet, transparens och
administrativa procedurer, digitala frågor och dataflöden och
immaterialrätt.

12.5 Slutsatser affärstjänster
När Storbritannien lämnar EU:s inre marknad upphör skyldigheten att
behålla de regler som förbjuder och begränsar handelshinder, erkännande
av kvalifikationer och de särskilda reglerna för vissa affärstjänster.
Det optimala för att handeln med affärstjänster är att inkludera inre
marknadens regler för krav som är förbjudna och måste rättfärdigas
alternativt göra fulla åtaganden om marknadstillträde och nationell
behandling. Detta begränsas dock av att både Sverige och Storbritannien
har lagstiftning som begränsar marknadstillträdet för eller diskriminerar
tjänsteleverantörer utanför EU. Detta i kombination med de
framåtsyftande MGN-klausulerna kan påverka möjligheten att behålla
den situation som finns idag inom EU, vilket diskuteras i den horisontella
lösningsdelen.
Det vore även önskvärt att inkludera yrkeskvalifikationsdirektivet. Detta
är särskilt viktigt för affärstjänster som är en av tjänstesektorerna med
flest reglerade yrken. Detta skulle delvis mildra Storbritannien
begränsningar som är relaterade till att vara erkänd yrkesutövare.
Fördelen med bestämmelser om ömsesidigt erkännande är att de omfattas
av ett särskilt undantag från MGN-principen. Det behövs dock mer
analys av hur brett ett sådant undantag kan användas.
Det vore även önskvärt att inkludera de särskilda reglerna för
affärstjänster, mer specifikt för advokater och revisorer. Det behövs dock
en analys av vilka delar av dessa regelverk som är viktiga att inkludera i
ett handelsavtal. Slutligen är en dynamisk klausul viktig för att fånga upp
om det utvecklas nya regler på området inom EU.
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13 Nyttjanderätter till immateriella rättigheter
Handeln inom detta tjänsteslag består av intäkter och kostnader för
användning av immateriella rättigheter. Dessa rättigheter kan uppstå ur
forskning och utveckling men också genom marknadsföring och
innefattar till exempel patent, varumärken, upphovsrätter, industriella
processer och affärshemligheter. Däremot ingår inte avgifter för
användning av rättigheter som rör programvara eller audiovisuellt
material. Exporten ska alltså förstås som att ett brittiskt företag betalar ett
svenskt företag för att använda en immateriell rättighet. Det brittiska
företaget övertar inte ägandet av den immateriella tillgången/rättigheten.
Under 2014–2016 exporterade Sverige nyttjanderätter till immateriella
rättigheter till Storbritannien för ett genomsnittligt värde av 9,8 miljarder
kronor, vilket innebar att det var det näst främsta tjänsteslaget i Sveriges
tjänsteexport till Storbritannien. Nyttjanderätterna utgjorde 18,9 procent
av Sveriges totala tjänsteexport till Storbritannien. För de övriga EUländerna var motsvarande andel 1,8 procent, vilket innebar en differens
på 17,1 procentenheter. Storbritannien var även en viktigare marknad för
Sveriges export av tjänsteslaget än för övriga EU-länder. Under 20142016 gick 14,5 procent av Sveriges totala export av nyttjanderätter till
Storbritannien, jämfört med övriga EU-länders 3,2 procent.
Exporten av tjänsteslaget var ovanligt hög under 2015 och uppgick till
15,3 miljarder kronor. Detta bidrog till att i princip täppa igen Sveriges
tjänstehandelsunderskott gentemot Storbritannien. Under 2016 återgick
exporten, och även det totala tjänstehandelsunderskottet, till sin
”normala” nivå.
Sveriges export av tjänsteslaget utgjordes till mer än 99 procent av
nyttjanderätter till immateriella rättigheter med ursprung i forskning och
utveckling. Detta kan relateras till det faktum att även Sveriges export av
affärstjänster till stor del utgjordes av forsknings- och utvecklingstjänster.
Eftersom de relevanta regelverken för immaterialrätt redan behandlats i
kapitel 6 hänvisas läsaren dit för en genomgång av de regler som närmast
kan komma att påverka handeln med nyttjanderätterna till immateriella
rättigheter.
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Figur 11. Sveriges och vissa övriga EU-länders export av nyttjanderätter till immateriella rättigheter
som andel av total tjänsteexport till Storbritannien, år 2011–2016
30%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

25%
20%
15%
10%
5%
0%

Belgien

Tyskland

Danmark

EU28 exkl. SE

Nyttjande av immateriella rättigheter
UK:s andel av SE:s totala export av tjänsten
UK:s andel av EU26:s totala export av tjänsten

Frankrike

Italien

Nederländerna

Sverige

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12,1 %
4,1 %

11,3 %
3,9 %

11,7 %
3,9 %

10,7 %
2,8 %

20,6 %
2,3 %

12,2 %
4,4 %

Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar. Finland och Spanien redovisar inte tjänstehandel per slag och
partnerland och ingår därför inte i jämförelsen.

14 Detaljhandel
14.1 Kort om detaljhandel
Definitionen av detaljhandel
Detaljhandel är försäljning av enskilda varor till konsumenter. Den tjänst
som företagen i denna sektor säljer är först och främst av att vara länken
mellan varuproducent och kunderna, närmare bestämt sista länken i
leveranskedjan. Exempelvis en klädesaffär är själva tjänsten, där kunder
kan köpa kläderna. Vid e-handel är den digitala handelsplatsen själva
kärntjänsten som företagen erbjuder kunden. Huvudfokus i detta kapitel
rör denna del av detaljhandlarnas tjänsteerbjudande, dvs. vara länken
mellan producent och enskilda slutkonsumenter.
En annan del av tjänsten är att tillhandahålla de kringtjänster som krävs
för att transaktionen ska bli möjlig, dvs. tillhandahålla betalningsmöjligheter och liknande. Texten nedan berör delvis kringtjänster, främst
i relation till e-handel.
Utöver tjänster säljer alltså detaljhandlare fysiska varor. Det finns, som
framgår i varudelen av denna utredning, en uppsättning regler kring dessa
varor. Detta kapitel om tjänsten detaljhandel går inte närmare in på dessa
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varurelaterade frågor. Kapitlet tittar inte heller närmare på frågor som rör
själva förflyttningen av dessa varor (t.ex. transporttjänster, tullar och tulladministration).
Detaljhandelssektorns betydelse för Sveriges export till
Storbritannien, och vice versa
Figur 12. Detaljhandelssektorns andel av totalt svenskt direkt förädlingsvärde i
exporten till Storbritannien samt andel av totalt antal sysselsatta som direkt
understöddes av exporten till Storbritannien, år 2014
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Källa: World Input-Output Database (WIOD), Kommerskollegiums beräkningar.

Detaljhandelssektorn utgjorde en mer än dubbelt så stor andel av
Sveriges export till Storbritannien än övriga EU-länders år 2014, både
mätt i förädlingsvärde och i antalet sysselsatta. De respektive andelarna
har dessutom legat stabilt för varje år mellan 2010 och 2015. Sett till
antalet sysselsatta som direkt understöddes av exporten till Storbritannien
år 2014 var detaljhandelssektorn den viktigaste sektorn för Sveriges del.
Totalt understöddes 4 200 jobb av exporten till Storbritannien varav
2 700 av dessa var direkt understödda. Mätt i förädlingsvärde var sektorn
den åttonde viktigaste. Sektorn är alltså relativt arbetsintensiv jämfört
med många av de övriga sektorerna för vilka exporten till Storbritannien
är viktig – sektorns andel av totalen är mer än dubbelt så stor mätt i
antalet sysselsatta jämfört med mätt i förädlingsvärde.
Sektorn Handel och reparation, där detaljhandel ingår, var dessutom den
främsta sektorn mätt i omsättning för de svenskägda dotterbolagen som
var etablerade i Storbritannien år 2015 (se avsnitt 3.5, figur 7). Sektorn
utgjorde knappt 11 procent av den totala omsättningen för svenskägda
dotterbolag i Storbritannien.
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Viktiga faktorer för att underlätta detaljhandeln
I detta kapitel går studien igenom EU:s regler för detaljhandel genom
etablering och e-handel. Det finns dock andra frågor som också är viktiga
för företagen och deras affärsmodeller. För detaljhandeln inkluderar detta
inte minst restriktioner för personrörlighet och dataöverföringar.292
Frågor kring dataöverföringar är centralt. Detta gäller inte minst
detaljhandel genom e-handel men även vid etablering. Data som måste
flyttas inkluderar allt från kundrelaterad data till företagsrelaterad
information, inklusive information kopplad till anställda. Data behöver
flyttas inom företagen och till tredje part, t.ex. externa företag som gör
analyser baserat på insamlad data eller som lagrar data. Ett annat centralt
behov är flytt av data för kreditprövning, inkasso och
bedrägeriundersökningar. Allt detta påverkas av brexit. Som ett
minimum skapas osäkerheter.
Detaljhandelsföretag är beroende av att kunna flytta personer till och från
Storbritannien. Det gäller inte minst flytt inom koncerner. Här finns
behov att kunna flytta nyckelpersoner för att sköta en specifik uppgift
under en viss tid i Storbritannien (eller i Sverige), flytta i utbildningssyfte
eller leda nyetablering/expansion av företaget. Vidare är företagen i
behov att kunna sända säljare och förhandla kontrakt.
Frågor kring dataöverföringar behandlas i kapitel 8 och frågor om
personrörlighet behandlas i kapitel 9. Innehållet där är alltså även viktigt
för detaljhandelssektorn.

14.2 EU:s regler för detaljhandel
Detaljhandel genom etablering i Storbritannien
Etablering av detaljhandel omfattas av de generella EU-rättsliga
bestämmelserna om etablering. Som beskrivits ovan i kapitel 11.3,
innebär dessa att nationella regler som hindrar ett detaljhandelsföretag
från att etablera sig i ett annat EU-land som regel är förbjudna. Det
betyder även att en medlemsstat inte får diskriminera ett företag som
avser att etablera sig i landet på grundval av t.ex. platsen för företagets
säte. Dessa principer framgår av EUF-fördraget och förtydligas i
tjänstedirektivet.
I tjänstedirektivet finns generella etableringsregler som är särskilt
relevanta i samband med etablering av detaljhandel.
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Hinder rörande transparens i STRI-indexet är främst relaterat till varuförordningar
och tullprocedurer.
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I samtliga medlemsstater, även Storbritannien, krävs t.ex. olika typer av
tillstånd för etablering av detaljhandel.293 För själva tillståndet och
tillståndsförfarandet ska tjänstedirektivets regler tillämpas, se avsnitt
11.3.2.
Även ett antal av tjänstedirektivets mer detaljerade regler om etablering
har visat sig vara relevanta för detaljhandelssektorn och har i vissa fall
utmanats av medlemsstater. En sådan bestämmelse är förbudet mot s.k.
ekonomisk behovsprövning som regleras i tjänstedirektivet.294 En sådan
behovsprövning innebär bl.a. en prövning av huruvida det finns ett behov
eller efterfrågan av detaljhandeln på den aktuella marknaden i samband
med en prövning av tillståndsansökan. Den ekonomiska
behovsprövningen är dock tillåten om den inte avser ekonomiska mål
utan tjänar överordnade syften som rör allmänintresset.
Inom detaljhandelssektorn förekommer även, trots att det är förbjudet, att
konkurrerande aktörer involveras i samband med tillståndsprövningen av
en detaljhandelsetablering.295 Exempel på detta är deltagande av en
handelskammare eller annan representant för näringslivet i
beslutsförfarandet. Detta förfarande är förbjudet enligt tjänstedirektivet
och kan inte rättfärdigas. 296
I princip alla medlemsstater reglerar planering av markanvändning, vilket
påverkar detaljhandelsetablering.297 I Storbritannien beviljas t.ex.
etableringar av detaljhandel i större utsträckning i stadskärnan än
utanför.298 För bestämmelser som reglerar markanvändning finns ingen
specifik EU-lagstiftning. En angränsande bestämmelse i tjänstedirektivet
som emellertid visat sig få en praktisk tillämpning på detaljhandelsetableringar är förbudet mot kvantitativa eller geografiska
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EU-kommissionen, DG Grow (2014) s. 39
Artikel 14.5 i tjänstedirektivet. Se mål C-400/08, Europeiska kommissionen mot
Spanien p. 87 ff. där domstolen prövade en spansk regel, enligt vilken det vid
bedömning av tillståndsansökan skulle tas hänsyn till bl.a. huruvida den fanns
tillräckligt med detaljhandelsbutiker i det berörda området samt den nya butikens
inverkan på områdets kommersiella struktur. Domstolen prövade den nationella
lagstiftningen mot artikel 43 (nu artikel 49) i EUF-fördraget och fann den oförenlig med
EU-rätten.
Se även Kommerskollegium (2017) s. 9, i synnerhet hänvisning till anmälan 11528, och
EU-kommissionen, DG Grow (2014) s. 5 och s. 100 ff.
295
EU-kommissionen, DG Grow (2014) s. 5 och s. 111 ff., se även mål C-400/08,
Europeiska Kommissionen mot Spanien, punkt 104 ff.
296
Artikel 14.6 i tjänstedirektivet.
297
EU-kommissionen, DG Grow (2014), s.114. Regler som rör markplanering som
enbart riktar sig till detaljhandelsverksamhet omfattas av tjänstedirektivet, se de
förenade målen C-360/15 och C-31/16, Visser.
298
EU-kommissionen, DG Grow (2014), s. 126
294
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begränsningar.299 Dessa kan t.ex. utgöra begränsning av antalet
detaljhandlare i förhållande till folkmängd eller minsta geografiska
avstånd mellan detaljhandlare.300 Denna typ av bestämmelse är inte helt
förbjuden enligt tjänstedirektivet men måste kunna motiveras EUrättsligt. 301

Detaljhandel genom e-handel
Inom EU påverkas den gränsöverskridande e-handeln av olika nationella
regler. De viktigaste reglerna är konsumentlagstiftning, momsregler,
dataskyddsregler och regler om immateriella rättigheter. Därutöver finns
specifika varu- och tjänsteregler beroende på de produkter och tjänster
som säljs online. Även lagvalsregler tillkommer.
Till viss del harmoniseras dessa regler på EU-nivå. En del EU-regler
behandlas separat i utredningen.302 Andra EU-regler som inte bedöms
vara av relevans lämnas utanför utredningen. Det gäller momsreglerna
som inte skulle omfattas av en förhandling om frihandelsavtal mellan EU
och Storbritannien303 och de varu- och tjänsteregler som är specifika för
varje enskild transaktion.
I detta avsnitt berörs istället de horisontella EU-reglerna om e-handel: ehandelsdirektivet, konsumentlagstiftning och reglerna om lagval och
domstols behörighet.
E-handelsdirektivet
E-handelsdirektivet (2000/31/EG) harmoniserar vissa regler som avser
startande och utövande av en e-handelsverksamhet. Det omfattar frågor
som behörighet, tillstånd, anmälningar, e-handlarens beteende, kvaliteten
på eller innehållet i tjänsten, ansvar och reklam.
För dessa frågor gäller den s.k. ursprungslandsprincip. Principen innebär
att e-handlarens verksamhet regleras uteslutande i etableringslandet
(hemlandet). I praktiken ska brittiska tillståndsförfaranden eller
ansvarsregler för e-handlare inte tillämpas på en aktör etablerad i
Sverige. Istället tillämpas de svenska reglerna även när e-handlaren säljer
varor och tjänster till Storbritannien.
299

Frågan var aktuell ide förenade målen C-360 och C-31/16, Visser, i vilket EUdomstolen haft anledning att uttala sig om en nederländsk lag som föreskriver en
zonindelningsplan innehållande ett shoppingområde uteslutande för detaljhandel med
skrymmande varor.
300
Se även DG Grow (2014) s. 114
301
Artikel 15.2 a i tjänstedirektivet.
302
Jfr. avsnitt 6 om immateriella rättigheter, 8 om dataöverföringar och 11 om tjänster.
303
Däremot kan momsfrågor delvis regleras i dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Storbritannien.
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Ursprungslandsprincipen gäller inte på vissa specifika områden där
värdlandet fortsatt kan reglera utländska e-handlares verksamhet på sitt
territorium (exempelvis konsumentlagstiftning och immaterialrätten).
Utöver det, kan värdlandet i enskilda fall ställa nationella krav på en
utländsk e-handlare om dessa kan motiveras utifrån skyddet för den
allmänna ordningen, folkhälsan, allmän säkerhet och konsumentskyddsintresse.
EU:s konsumentlagstiftning
De nationella konsumentreglerna som är tillämpliga på e-handel är delvis
harmoniserade på EU-nivå. Det finns ett flertal EU-rättsakter på detta
område. Den viktigaste är konsumentskyddsdirektivet (2011/83/EU).
Direktivet utgör en fullharmonisering av nationella krav på
konsumentinformation. Vidare harmoniserar direktivet de nationella
reglerna om ångerrätten och leverans. Här får medlemsstaterna inte
avvika från de krav som ställs i direktivet.
Utöver konsumentskyddsdirektivet har EU antagit särregler på vissa
områden.304 Ytterligare konsumentregler är under förhandling på EUnivå.305 Då dessa berör de varor och tjänster som är föremål för specifika
e-handelstransaktioner har vi valt att inte diskutera dem i denna
utredning.
EU:s regler om lagval och domstols behörighet
Då en gränsöverskridande e-handelstransaktion berör parter (säljare och
konsument) i olika EU-länder är det viktigt för parterna att veta vilket
lands regler som kommer att tillämpas på transaktionen samt vilket lands
domstolar som har behörighet att pröva eventuella tvister. Dessa frågor
tydliggörs i flera EU-rättsakter.306
Enligt dessa rättsakter ska, vid en transaktion mellan ett svenskt ehandelsföretag och en konsument i Storbritannien, de brittiska lagarna
tillämpas på avtalet. Detta förutsätter dock att det svenska företaget riktat
sin verksamhet till Storbritannien. Vidare får e-handlaren i en sådan
situation endast väcka talan mot konsumenten vid en brittisk domstol.
304

Exempelvis direktiv om paketresor (2015/2302/EU) och direktiv om
distansförsäljning av finansiella tjänster (2002/65/EG).
305
Exempelvis förslagen till en förordning om geoblockering (KOM(2016) 289) samt
till direktiv om online försäljning av varor (KOM(2015) 635) och direktiv om avtal om
tillhandahållande av digitalt innehåll (KOM(2015) 634). Mot bakgrund av den
föreslagna implementeringsperioden på 2 år är det osannolikt att de sista direktiven
börjar gälla i Storbritannien före mars 2019.
306
Främst Bryssel I-förordningen (1215/2012/EU) om jurisdiktion och Rom Iförordningen (593/2008/EG) om lagval för avtalsförpliktelser.
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14.3 Regler för detaljhandel vid brexit utan avtal
Eftersom detta kapitel är avgränsat till att handla om regler kring
etablering och e-handel så diskuteras endast ett begränsat antal
potentiella hinder i detta avsnitt. Det finns också en rad andra hinder för
detaljhandelssektorn, från varurelaterade barriärer som tullar till
begränsningar gällande betalningsmetoder etc.307

Detaljhandel genom etablering
I Gats har Storbritannien gjort fulla åtaganden för etableringar i
detaljhandelssektorn. Det innebär att landet inte får införa några
marknadstillträdeshinder (kvantitativa restriktioner, t.ex. kvoter, eller
krav på bolagsform). De får inte heller införa diskriminerande regler.
Dagens öppenhet kommer alltså att bestå. Bindningen av ickediskriminering är central och hindrar införande av direkta fördelar för
inhemska företag. Notera dock att åtaganden inte tar hand om alla de
frågor som idag är förbjudna på den inre marknaden (jämför kapitel 11).
Enligt OECDs STRI så är Storbritanniens lagstiftning en av de mest
liberala bland undersökta länder.308 Men, vilket nämnts ovan och som
också bekräftas i STRI, har Storbritannien en rad andra begränsningar
gällande detaljplaner309, ekonomisk behovsprövning och deltagande av
tredje part i beslutsprocesser310 – frågor som idag ses som problem i
Storbritannien.311 Som angetts ovan, kan dessa vara olagliga idag enligt
tjänstedirektivet.
Gats påverkar inte denna typ av frågor och vid avtalslöst brexit kan
Storbritannien utan problem behålla dessa och, ifall de vill, införa nya
hinder.

Detaljhandel genom e-handel
Reglerna om e-handel, konsumentskydd och lagval, som beskrivs ovan,
är viktiga för att gränsöverskridande e-handel ska fungera inom
unionen.312 Vid brexit kommer EU:s regler om e-handel att upphöra att
307

Se OECD STRI och WTO (2010) för potentiella hinder.
Länk till Storbritanniens regler finns här
https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=063bee63-475f-427c-8b50-c19bffa7392d
309
T.ex. etableringar av detaljhandel beviljas i större utsträckning i stadskärnan än
utanför
310
Möjligheten finns i fyra av sex identifierade steg (steg 2-5 nämligen ”onsite
inspection”, ”public comments”, consultation of other public authorities”, ”consultation
of third parties” (steg 1 ”oral hearing” och steg 6 ”binding opinion of public authorities”
involverar inte tredje part)). EU-kommissionen, DG Grow (2014).
311
Intervju Stefan Kvarfordt, 171212
312
Europeiska kommissionen har särskilt understrukit vikten av harmoniserade
konsumentregler som ökar tillit till e-handelstransaktioner. Även Kommerskollegium
308
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gälla i Storbritannien. Gats har inga specifika regler kring e-handel
motsvarande vad som finns på den inre marknaden.
Utan avtal behöver Storbritannien besluta hur de ska reglera e-handeln.
När det gäller ursprungslandsprincipen måste Storbritannien rent formellt
reglera svenska e-handlares verksamhet i landet, annars blir det en
rättslig osäkerhet. En förutsättning för att detta ska fungera är bl.a.
samarbete mellan de nationella myndigheterna eftersom
ursprungslandsprincipen bygger på tillit mellan EU-länderna. Då
Storbritannien inte kommer att ha någon garanti att de nationella reglerna
i andra EU-länder uppfyller Storbritanniens krav på konsumentskydd,
skydd mot bedrägeri m.m. blir det svårt för landet att avstå från att ställa
minimikrav på aktörer från EU.
När det gäller konsumentdirektivet finns större möjligheter att det inte
blir någon ändring i lag. Dock uppstår risk för ändringar framöver
eftersom Storbritannien inte är bundet till konsumentdirektivet. Gällande
reglerna om lagval och jurisdiktion är det osäkert exakt vad rättsläget är
vid avtalslöst brexit. EU:s regler kopierar delvis internationella
konventioner (Lugano313, m.m.) som Storbritannien är medlem av. Det är
inte säkert att det blir någon större ändring i sak efter brexit. Detta kan
vid behov undersökas närmare i framtida utredning.
Gats innehåller en regel om att tullar inte får läggas på elektroniska
transaktioner, dvs. avgifter på överföring av data mellan länder (t.ex.
lägga tull på nedladdningar som sker från ett land till ett annat). Denna
regel förnyas vartannat år vid WTO:s ministermöten. Liknande regler
finns inte inom EU eftersom det är en gränslös marknad. Vid brexit
börjar dock regeln att gälla och hindrar framtida tullar på digitala
överföringar.

har i sina utredningar lyft fram företagens behov av tydliga och gemensamma regler på
konsumentområdet för att skapa en inre marknad för e-handel. Vikten av harmoniserade
konsumentskyddsregler är dock svår att mäta eftersom den gränsöverskridande handeln
inom EU påverkas av andra faktorer. Exempelvis frågor om logistik, momshantering,
konsumenters tillit till den digitala miljön samt kulturella preferenser. Kommissionens
strategi för en inre digital marknad (KOM(2015) 192), Kommerskollegium (2015) och
(2011).
313
Konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens
område upprättad i Lugano den 16 september 1988.
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14.4 Önskvärda lösningar för detaljhandel
Det övergripande målet är att behålla dagens möjligheter.

Detaljhandel genom etablering
Önskemål utifrån EU:s handelsavtal
Storbritannien har gjort fulla åtaganden om marknadstillträde och
nationell behandling i Gats. De är därmed bundna till att ge EU-bolag
fullt tillträde till marknaden och att inte ha diskriminerande lagstiftning.
Ett handelsavtal kan inte ge mer när det gäller de frågorna.
Önskemål utifrån EU:s inre marknad
Handelshinder inom distributionstjänster kan i större utsträckning förhindras genom att introducera inre marknadens regler om krav som måste
rättfärdigas i ett handelsavtal. Detta innebär att krav inte bara måste vara
icke-diskriminerande utan också nödvändiga och proportionella (se
kapitel 11 för detaljer).
Utöver detta så är även ömsesidigt erkännande viktigt för detaljhandeln.
Möjligheten att inkludera ömsesidigt erkännande i ett handelsavtal
diskuteras i det horisontella tjänstehandelskapitlet (se kapitel 11).
Önskemål utifrån andra handelsavtal och nya lösningar
En avtalslösning skulle kunna påverka övriga frågor som idag kan ha
negativ påverkan på svenska företag (detaljplaner, ekonomisk
behovsprövning och deltagande av tredje part i beslutsprocesser). Detta
skulle dock i praktiken medföra att vi inte mildrar effekten av brexit utan
passar på att undanröja idag existerande problem.
Ett annat alternativ är att utnyttja förhandlingarna om inhemska
regleringar (se avsnitt 11.1) till att binda Storbritannien till att inte införa
nya regler på området om dessa påverkar etableringsmöjligheter i en
negativ riktning. Exempel på detta är att införa nya behovsprövningar,
ändra regler kring detaljplaner för att ge företräde för mer brittiskt
dominerande affärsverksamheter eller öka inflytande av konkurrent.
Detta motsvarar en s.k. stand-still fast inom ett nytt område, inte tidigare
reglerat på detta sätt i ett handelsavtal. Alternativt kan denna fråga
hanteras genom EU-rättens principer om krav som måste rättfärdigas
vilket diskuterat ovan och i kapitel 11.

217(363)

Detaljhandel genom e-handel
Önskemål utifrån EU:s handelsavtal
EU:s handelsavtal innehåller flera regler för e-handel.314 I EU:s avtal
återfinns principen om att utesluta förhandstillstånd315, elektroniska
kontrakt316, icke-begärda kommersiella meddelanden317 och om
mellanhänders ansvar318. Dessa regler bör inkluderas i ett avtal med
Storbritannien.
EU:s frihandelsavtal, inklusive Ukrainaavtalet, innehåller idag allmänna
skrivningar om vikten av konsumentskydd och behov av samarbete
härom. Även reglerna om konsumentskydd bör inkluderas i ett avtal.
Ukrainaavtalet innebär vidare att Ukraina har implementerat EU:s
regelverk i sin helhet på flera områden, exempelvis e-handelsdirektivet.
Det vore önskvärt om ett handelsavtal kan kodifiera EU-regler som är
viktiga för e-handel (se diskussion nedan).
Önskemål utifrån EU:s inre marknad
E-handelsdirektivet gäller inom hela EES och en EES-lösning vore
givetvis det önskvärda alternativet.
Grunden i e-handelsdirektivet är ursprungslandsprincipen. Denna princip
finns inte reglerad i traditionella handelsavtal, varken i avtal med eller
utan EU som part. Det bästa för att bevara nuvarande situation är att
ursprungslandsprincipen från e-handelsdirektivet inkluderas i en
avtalslösning. Att införa ursprungslandsprincipen i ett frihandelsavtal
skulle dock kunna innebära ett brott mot MGN-principen ifall EU gör ett
åtagande i leveranssätt 1 (gränsöverskridande handel där tjänsten
levereras från en medlemsstat till en annan) för detaljhandel.
E-handelsdirektivet innehåller även andra regler. En del av dessa
återfinns, som påpekas ovan, idag i EU:s frihandelsavtal. Andra regler
har inte funnit sin väg in i EU:s handelsavtal. Detta inkluderar reglerna
om allmän informationsplikt, informationslämnande vid kommersiella
meddelanden och beställningar.319 Det vore välkommet om en
314

I EU:s frihandelsavtal, och i olika avtal mellan olika tredjeland, finns en växande
uppsättning av regler som påverkar e-handeln. E-handel i dessa avtal definieras bredare
än i denna utredning och inkluderar allt som berör internetbaserad handel, inklusive
frågor kopplade till infrastruktur, telekomreglering, dataöverföringar och tillgång till
källkoder.
315
E-handelsdirektivet (2000/31/EG) artikel 4
316
E-handelsdirektivet (2000/31/EG) artikel 9
317
E-handelsdirektivet (2000/31/EG) artikel 7
318
E-handelsdirektivet (2000/31/EG) artikel 12-14
319
E-handelsdirektivet (2000/31/EG) artikel 5, 6, 10 och 11
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kodifiering av e-handelsdirektivet kunde göras i sin helhet för att
inkludera de regler som idag inte finns i EU:s handelsavtal
Konsumentskyddsdirektivet gäller inom EES och är en lösning att föredra
då det är mer detaljerat om omfattande än skrivningarna om konsumentskydd i EU:s handelsavtal. Det vore önskvärt att ett framtida avtal
inkluderar denna form av regler. Ett första steg vore att gå igenom
konsumentskyddsdirektivet och undersöka vad som kan och bör
kodifieras i ett frihandelsavtal.320
EES-samarbetet inkluderar lagvalsfrågor. Denna fråga återfinns inte vad
vi vet i något frihandelsavtal idag. Det är inte säkert att denna typ av
frågor bör hanteras i frihandelsavtal då det är en mer privaträttslig
angelägenhet. Detta bör, om behov finns, tittas närmare på i annan
utredning.
Önskemål utifrån andra handelsavtal och nya lösningar
Det finns avtal som har skrivningar om krav på visst innehåll i sitt
konsumentskydd, t.ex. Pacific Alliance Framework Agreement som har
krav på att partnerna ska standardisera den information som ska ges till
kunder. Avtalet mellan Australien och Chile går längre och specificerar
en rad regler om vilken information som företag måste lämna, inklusive
information om företaget, varan/tjänsten de säljer, och om leveransvillkor
och kostnader.321 Även om denna lösning är detaljerad och säkrar att viss
central information ges så är det inte lika detaljerat och långtgående som
EU:s direktiv på området. Inga frihandelsavtal innehåller den detaljnivå
som EU:s direktiv gör.
På området konsumentskydd borde det, utöver de beståndsdelar som idag
finns i EU:s regelverk, inkluderas krav på samarbeten mellan EU och
Storbritannien på detta område. Sådant samarbete är viktigt för bibehålla
dagens tilltro mellan parterna och säkra konsumentskydd framöver. EU
inkluderar inte detta i sina frihandelsavtal men exempel på detta finns i
US-Korea och inom ASEAN.322
På området lagval under ett vanligt avtal kan det vara värt att titta på t.ex.
avtalet mellan Mexiko och Panama vilket innehåller skrivningar om
alternativa tvistlösningssystem.

320

Här är det intressant att notera att BEUC (The European Consumer Organisation) i
sitt ”Model Consumer Chapter in Trade Agreements” inte går längre än att a)
understryka vikten av informationsutbyte och b) att konsumentskydd inte ska sänkas för
öka handel (BEUC, 2017). Det krävs sålunda en djupgående analys för att gå vidare här.
321
Monteiro och Teh (2017)
322
Monteiro och Teh (2017)
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Önskemål som relaterar till andra områden
Utöver de frågor som vi valt att lyfta i detta kapitel så innehåller EU:s
frihandelsavtal ett antal regler som kopplar till diskussionen ovan.
Centrala är reglerna om e-identifikation (e-authentication) och
e-signaturer. Båda är viktiga frågor som bör ingå i ett framtida avtal med
Storbritannien.

14.5 Slutsatser detaljhandel
Det är en avsevärd skillnad mellan detaljhandel genom etablering och via
e-handel när det kommer till effekten av brexit.
För detaljhandel genom etablering bidrar Gats till att situationen förblir
mer eller mindre densamma. EU:s inremarknadsregelverk går dock
längre med krav på proportionalitet och förbjudna hinder.
En potentiell farhåga finns gällande möjligheten för Storbritannien att
genom detaljplaner ge indirekta fördelar till sina företag. Att i ett
framtida avtal reglera detta kräver dock att frihandelsavtalet används till
att förbättra situationen jämfört med idag och faller utanför ramen för
uppdraget som denna studie bygger på.
För e-handel däremot uppstår flera potentiella problem. Den viktigaste
gäller frågan om ursprungslandsprincipen. Utan reglering av detta i ett
avtal så behöver e-handlare anpassa sig till mottagarlandets lagstiftning
och kan inte bara förlita sig på regleringen i hemlandet. Troligen krävs ett
Ukrainaliknande avtal eller EES-avtal för att säkra fortlevnaden av denna
princip gentemot Storbritannien.
Utöver frågan om ursprungslandsprincipen så kommer ett framtida avtal
att behöva kodifiera ett flertal av e-handelsdirektivets skrivningar för att
minimera potentiella skillnader i lagstiftning. En del finns redan i EU:s
frihandelsavtal, andra kan behöva läggas till.
När det gäller konsumentskydd är åter EES-lösningen den bästa. Bortom
detta krävs genomgång av relevant lagstiftning för att identifiera vad som
är viktigt och möjligt att kodifiera i ett frihandelsavtal för att så långt som
möjligt bibehålla nuvarande ordning.
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15 Handel med varor
15.1 Introduktion
För Sveriges varuimport har Storbritannien under de senaste sex åren
varit Sveriges femte viktigaste marknad efter Tyskland, Nederländerna,
Norge och Danmark. För varuexporten har Storbritannien varit den sjätte
viktigaste marknaden efter Tyskland, Norge, USA, Finland och
Danmark. Varuhandeln med Storbritannien har överlag varit tämligen
stabil, även om exporten har varit något volatil, framför allt på grund av
exporten av raffinerad mineralolja som utgör en stor andel av exporten
och som påverkas av det globala oljepriset. Om man bortser från handeln
med olja och oljeprodukter har Sveriges handelsutveckling med
Storbritannien under de senaste åren inte avvikit nämnvärt jämfört med
handelsutvecklingen med de övriga av Sveriges främsta handelspartners.
Inom EU råder i princip fri rörlighet för varor. Efter brexit omfattas
landet inte av de gemensamma regelverken för handel med varor, vilket
innebär förändringar. I det följande analyseras hur olika regelverk såsom
handelsprocedurer, tullar, ursprungsregler, hälsoskydd och tekniska
regler kommer att påverka de sektorer som identifierats som särskilt
viktiga svenska intressen i denna utredning.

Miljarder kronor

Figur 13. Sveriges varuhandel med Storbritannien, kvartal 1 2011–kvartal 3 2017, miljarder kronor
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16 Handelsprocedurer
Handelsprocedurer innefattar information och administration av
offentligrättslig och privaträttslig karaktär, som krävs när företag ska
exportera, importera eller transitera gods. Det innebär att det inte bara
handlar om det som sker i samband med gränspassage i form av
tullformaliteter. Det handlar också om andra krav som måste vara
uppfyllda för att få importera eller exportera. Effektiva och smidiga
handelsprocedurer är ett viktigt konkurrensmedel på en global marknad.
Krångliga handelsprocedurer belastar små- och medelstora företag extra
hårt. Det är därför av största vikt att handelsprocedurerna är så smidiga
och kostnadseffektiva som möjligt. Storbritanniens utträde ur EU
kommer att leda i motsatt riktning.

16.1 EU:s regler för handelsprocedurer
När man talar om handelsprocedurer tänker man ofta på avgifter,
administrativa krav och procedurer kopplade till tullhanteringen. Även
om tullproceduren är en central del är handelsprocedurbegreppet bredare
än så. Handelsprocedurer innefattar alla flöden av information och
administration som krävs när företag ska exportera eller importera varor.
I begreppet ingår dels offentliga kontroller som förtullning och
beskattning, dels transport-, försäkrings- och betalningsprocesser.
Även om en stor del av procedurerna av offentligrättslig karaktär sker i
samband med gränspassage innefattar handelsprocedurer också andra
åtgärder, som inte nödvändigtvis sker vid gränsen men som får påverkan
på vilka dokument som ska visas upp i samband med gränspassage, vilka
kontroller som kan eller måste göras samt vilken risk en viss transaktion
anses innebära.
Inom unionens tullområde har alla tullformaliteter i handeln mellan
medlemsstaterna avskaffats.323 När en vara tullbehandlats i samband med
import kan den cirkulera fritt och säljas vidare vart som helst inom EU:s
tullområde. Huvudregeln är att varorna inte ska anmälas eller
tulldeklareras, och att det inte heller utförs fysisk kontroll i samband med
gränspassage mellan EU-länder. Detta är möjligt på grund av att
lagstiftningen på varuområdet är harmoniserad på den inre marknaden
och att varuhandeln regleras av en gemensam tullagstiftning, Tullkodex
för unionen, som är en rådsförordning och därmed direkt tillämplig för
alla EU:s medlemsstater.324 Konkret innebär detta enhetliga förfaranden i
323

För att kunna stoppa varor från andra medlemsstater krävs att grundläggande
samhällsintressen behöver skyddas, exempelvis miljö, hälsa och säkerhet. Åtgärderna
måste även vara absolut nödvändiga, proportionerliga och så lite handelshindrande som
möjligt.
324
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hela unionen. Samma regler gäller oberoende av till vilket EU-land man
importerar eller från vilket EU-land man exporterar en vara.
Det finns en rad program, riktlinjer och verktyg som syftar till följa upp
och stärka enhetligheten. Kommissionen har olika projektgrupper som
bland annat syftar till att säkerställa en enhetlig tillämpning, där
medlemsstaternas tulladministrationer besöker varandra för att lära av
varandras arbetssätt och identifiera de bästa lösningarna. Kommissionen
gör revisioner och övervakningsbesök. Tillsammans med
medlemsstaterna utarbetar kommissionen också riktlinjer och
handledningar och diskuterar tolkningen av den EU-gemensamma
lagstiftningen för att komma fram till en gemensam tolkning.

16.2 Handelsprocedurer vid brexit utan avtal
När Storbritannien lämnar EU kommer handeln med Storbritannien att
ske enligt de handelsprocedurer som gäller vid EU:s yttre gräns.
Storbritannien blir i handelsprocedurhänseende tredjeland, vilket innebär
att regelverk för handel med länder utanför EU blir tillämpligt.
Tullformaliteter återinförs i samband med import från och export till
Storbritannien.
De allmänna kraven på tulldeklarering kommer att gälla för alla
transaktioner oberoende av sektor. Övriga krav påverkas till exempel av
vilka varor man handlar med325 och vad som ska hända med godset i
nästa steg.326
Vid import från Storbritannien ska importören lämna en föranmälan ur
ett säkerhets- och skyddsperspektiv innan godset anländer till EU. Vid
ankomsten till EU ska sedan transportmedel och varor anmälas, en
tulldeklaration måste lämnas, införselrestriktioner blir i förekommande
fall tillämpliga och tull, importmoms och andra avgifter måste betalas.
Beroende på vara kan det också komma att krävas olika typer av tillstånd,
certifikat och licenser. Till exempel krävs sundhetscertifikat för växter
och växtdelar, djurhälsointyg krävs för animaliska livsmedel. Dessa
certifikat och intyg utfärdas i samband med export och kontrolleras i
325

Exempelvis restriktionsvaror såsom krigsmateriel, produkter med dubbla
användningsområden (dual-use), jordbruksprodukter, alkohol, läkemedel,
naturläkemedel och kosttillskott, utrotningshotade djur och växter etc. I samband med
importen eller exporten måste man kunna visa att kraven för import/export är uppfyllda,
dvs. att erforderliga tillstånd, licenser, veterinärintyg etc. finns. Se vidare avsnitt 2 i
Brexit. Alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster och tull- och
handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien. Kommerskollegium, mars 2017.
326
Exempelvis släppas fritt på marknaden (övergå i fri omsättning), läggas på lager,
transiteras till annan tullplats eller annat land, om varan ska bearbetas och sedan
återexporteras/återimporteras etc.
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samband med import. Behöriga myndigheter utfärdar certifikaten och
intygen, kontroller kan bara ske vid godkända gränskontrollstationer327.
Företagen kan också behöva söka tillstånd för olika tullförfaranden.
Liknande formaliteter kan bli aktuella vid export till Storbritannien. I
samband med import och export kan tullmyndigheten, i Sverige
Tullverket, göra dokument- och varukontroller. Tullverket har rätt att
stoppa en vara vid gränsen vid misstanke om att varan utgör allvarlig risk
för hälsa eller säkerhet eller andra allmänna intressen.328
Hur omfattande den fysiska kontrollen blir (inspektionsfrekvensen) beror
bland annat på vilken produkt det är, vilket land den kommer ifrån, vem
som är avsändare eller mottagare och inspektionshistorik, dvs. den
fysiska kontrollen utgår ifrån riskprofilen.
WTO:s handelsproceduravtal (WTO Trade Facilitation Agreement, WTO
TFA) syftar till att minska byråkratin och kostnaderna för internationell
handel genom att effektivisera processer och procedurer kopplade till
gränspassage av varor. Avtalet kan sägas utgöra en miniminivå som
WTO-medlemmar måste leva upp till. Det gäller alla myndigheter vid
gränsen även om huvuddelen av artiklarna i avtalet är tullrelaterade.
Storbritannien uppfyller kraven enligt avtalet.
Minskad förutsägbarhet i godsflödet
I och med utträdet ska tullformaliteter också fullgöras vid import till
Storbritannien och vid export från Storbritannien. Landet omfattas då inte
av den gemensamma tullagstiftningen inom EU. Även om Storbritannien
antar och tillämpar motsvarande tullagstiftning som EU329 så kommer
inte lagstiftningsförändringar automatiskt att följa med, vilket leder till
risk för att lagstiftningarna på sikt börjar avvika från varandra.
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Border Inspection Posts (BIP). Vid gränskontrollstationen kontrollerar veterinären
sändningen och går igenom dokumentationen för att säkerställa att djuren eller
produkterna uppfyller kraven enligt EU-lagstiftningen. Först när detta är gjort kan
förtullning ske.
328
Se vidare avsnitt 3.1.2 s. 21 i Brexit. Alternativ till framtida regelverk för handel med
tjänster och tull- och handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien.
Kommerskollegium, mars 2017.
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Storbritannien har i sitt White Paper på tullområdet; Customs Bill: legislation for the
UK´s future customs, VAT and excise regimes (oktober 2017) uttryckt avsikten att så
långt möjligt basera den nya nationella tullagstiftningen på EU:s tullagstiftning. Avsteg
från principen kommer att göras när så är nödvändigt eller när man bedömer att det
gynnar näringslivet och det är i överensstämmelse med eventuella överenskommelser
med EU. Man planerar vidare att ha ett flexibelt system som medger lämpligt
informationsutbyte med EU.

224(363)
Storbritannien omfattas i och med utträdet inte heller längre av kravet på
enhetlig tillämpning av den EU-gemensamma tullagstiftningen.
Brexit kommer att innebära nya eller ökade krav även på annan
administration kopplad till gränspassage av gods, både för företag och
myndigheter. Detta kommer att medföra längre ledtider för alla
inblandade. För många företag tillkommer nya administrativa krav, med
krav på kompetens om andra regelverk och IT-system. En annan
osäkerhetsfaktor är hur väl myndigheterna, både i EU och Storbritannien,
kommer att kunna hantera de ökade ärendemängder som brexit kommer
att innebära.
Sammantaget kommer dessa faktorer att minska förutsägbarheten i
godsflödet. Såväl kostnader som ledtider kommer att öka.
Gränsformaliteter ska fullgöras vid varje transaktion, i båda riktningarna.
Detta kommer att bli särskilt kännbart ur ett globalt
värdekedjeperspektiv, där många varor passerar gränserna flera gånger
innan produkten är färdig.
Ökade kostnader
Enligt beräkningar från OECD uppgår kostnaderna för handelsprocedurer
av offentligrättslig karaktär till mellan 2 procent och 15 procent av värdet
av varje transaktion330. Kostnaderna är direkta såväl som indirekta. Hur
stora kostnaderna blir per transaktion i handeln med Storbritannien går
inte att säga i dagsläget. Det beror på vilka krav som kommer att ställas
och hur väl myndigheterna förmår att hantera de ökade ärendemängderna
som brexit kommer att innebära.
Samtliga scenarier som innebär att Storbritannien lämnar EU leder till
ökade kostnader, såväl direkta som indirekta, för företag, konsumenter
och myndigheter. Det handlar om administrativa krav och kontroller,
längre ledtider, behov av ökad lagerhållning etc.
Handelsprocedurernas omfattning, och därmed påverkan på ledtider och
kostnader, beror bland annat på typ av vara. Det innebär att olika sektorer
påverkas i olika hög grad. Generellt kan man säga att ju fler
administrativa krav varan omfattas av och ju mer omfattande kontroller
som krävs, desto högre blir kostnaderna. Ju högre grad av harmonisering
av regelverk och ju färre administrativa krav som behöver uppfyllas,
desto lägre blir kostnadsökningen.
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Overcoming Border Bottlenecks, The Costs and Benefits of Trade Facilitation, 2009.
Se vidare avsnitt 2, Brexit-Alternativ till framtida regelverk för handel med tull- och
handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien. Kommerskollegium, mars 2017.
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Hur kostnaderna slår i det enskilda fallet är också svårt att säga, då det i
hög grad beror på förutsättningarna i det enskilda fallet. Här kan det slå
olika hårt mot olika sektorer. Det beror bland annat på hur mycket
dokumentation som krävs för import eller export och om godset är
föremål för kontroll i samband med gränspassage.

16.3 Önskvärda lösningar för handelsprocedurer
Ur ett handelsprocedurperspektiv bör EU sträva efter så stor
överensstämmelse som möjligt med nu gällande förutsättningar i handeln
med Storbritannien. Det faktum att Storbritannien lämnar EU innebär
dock begränsade möjligheter i detta avseende. Tullformaliteter återinförs.
Frågan är vilka komponenter ett avtal bör innehålla för att de
handelsstörande effekterna ska bli så begränsade som möjligt.
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.
I analysen har vi utgått ifrån komponenter i befintliga avtal som är mest
eftersträvansvärda då de innebär en hög grad av harmonisering och
transparens och så få administrativa krav i samband med gränspassage
som möjligt. EU bör i förhandlingarna sträva efter harmoniserad
lagstiftning på varuområdet, harmoniserad tullagstiftning, enhetlig
tillämpning, fortsatt förenkling av tredjelandshandel, hantering av
handelshinder, inkludera Storbritannien i EU:s säkerhetszon och
ömsesidigt erkännande av godkända ekonomiska aktörer, s.k. AEO331.
Dessa behandlas nedan.
Parterna i ett frihandelsavtal kan komma överens om att komplettera
WTO TFA med mer omfattande och ambitiösa åtaganden. Storbritannien
uppfyller, som ovan nämnts, redan kraven enligt WTO TFA vilket
innebär att EU bör sträva efter ett avtal som är mer ambitiöst i
handelsprocedurhänseende.
Harmoniserad lagstiftning inom varuområdet
Det mest långtgående avtalet när det gäller varuhandel är i många
avseenden EES-avtalet. Lagstiftningen på varuområdet inom EES är i
331
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hög grad harmoniserad, exempelvis tekniska regler (TBT) och sanitära
regler (SPS). Inom EES-området är principen fri rörlighet. EES-avtalet
innebär fri rörlighet för varor enligt EU:s system för teknisk
harmonisering. När det gäller hälsoskyddsregler för bland annat
livsmedel och jordbruksvaror föreligger en väsentlig skillnad i
handelsprocedurhänseende mellan å ena sidan EU:s inre marknad, där
EES-länderna deltar, och, å andra sidan, tredjeland. Det sker i princip
ingen kontroll vid gränsen. Notera dock att EES-avtalet med Norge inte
omfattar växtskyddsområdet. Se vidare kapitel 19 Hälsoskyddsregler.
EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein ingår inte i EU:s
tullområde och omfattas inte av den EU-gemensamma tullagstiftningen.
Vardera parten har sin lagstiftning utom i de fall där man kommit
överens om annat, vilket bland annat gäller lagstiftning gällande säkerhet
och skydd. Import- och exportformaliteter ska fullgöras i samband med
gränspassage av varor.
Skrivningarna i EES-avtalet gällande tull- och handelsprocedurer är
tämligen praktiskt inriktade.332 I avtalet står att parterna åtar sig att
förenkla kontroll och formaliteter mellan sig. Det handlar bland annat om
möjligheten till förenklade procedurer, att placeringen av tullkontor ska
ta hänsyn till näringslivets behov, ömsesidigt erkännande av inspektioner
utförda av motparten, öppettider på gränskontrollstationer, särskilda
körfält för gods i transit, ömsesidigt erkännande av AEO, procedurer i
samband med vidareutveckling av unionens tullagstiftning med mera.
Samtidigt finns en omfattande procedur för att säkerställa enhetlig
tillämpning och kontroll av efterlevnad.
Ur tullperspektiv är därför inte EES-avtalet en lösning som ger en
avsevärt enklare handel jämfört med ett avtalslöst tillstånd. Däremot
innebär den höga graden av harmonisering av lagstiftningen på
varuområdet förenklingar på handelsprocedurområdet jämfört med ett
avtalslöst tillstånd. Ju mer harmoniserad varulagstiftningen är, desto
lägre blir kravet på administration och kontroll i samband med
gränspassage. Därför är en motsvarande grad av harmonisering som i
EES-avtalet önskvärd i ett avtal med Storbritannien.
Harmoniserad tullagstiftning
Harmoniserade processer och procedurer är centrala
handelsförenklingskomponenter. Det gör det lättare för företagen att göra
rätt, och godsflödet blir smidigare. När Storbritannien lämnar EU lämnar
332

Agreement on the European Economic Area, kapitel 3 artikel 21. Detaljerade
bestämmelser återfinns i avtalets protokoll 10, Simplification and Formalities in respect
of goods.
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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. Det är också
viktigt att skapa mekanismer för att hantera framtida
lagstiftningsförändringar. En mekanism som innebär att förändringar i
den EU-gemensamma tullagstiftningen automatiskt får genomslag i
Storbritanniens lagstiftning vore önskvärd för att långsiktigt säkerställa
så hög grad av harmonisering som möjligt.
Om EU sluter frihandelsavtal med Storbritannien i likhet med det avtal
EU har med Ukraina blir varor som uppfyller kraven för ursprung och
omfattas av avtalet tullfria. Import- och exportformaliteter ska dock
fullgöras i samband med gränspassage av varor.
Frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina, som är ett av de mest
långtgående frihandelsavtal som EU slutit, innehåller ett separat kapitel
om tull- och handelsprocedurer.333 I avtalet kan utläsas att EU respektive
Ukraina har sina egna tull- och handelsprocedurlagstiftningar men att
dessa ska vara stabila och omfattande och att åtgärder och procedurer ska
genomsyras av proportionalitet, transparens, förutsägbarhet, ickediskriminering. Vidare ska de vara opartiska och enhetligt och effektivt
tillämpade.334 Enligt avtalet mellan EU och Ukraina ska en tillnärmning
ske av Ukrainas tullagstiftning, till EU:s. I avtalets bilaga XV finns en
förteckning över alla artiklar i EU:s tullagstiftning, UCC, indelade i tre
olika kategorier: artiklar enbart relevanta för EU- medlemsstater, 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.
I tullunionsavtalet mellan EU och Turkiet har Turkiet förbundit sig att i
sin nationella lagstiftning införliva vissa delar av EU:s gemensamma
tullagstiftning. Det gäller ursprungsregler, tullvärde, regler vid godsets
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Association Agreement between the European Union and its Member States, of the
one part, and Ukraine, of the other part
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Kapitel 5, artikel 76.
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ankomst, tulldeklaration, övergång till fri omsättning, suspensiva
arrangemang för förfaranden med ekonomisk verkan, fri rörlighet för
gods, tullskuld och rätten till överklagande. Vidare har Turkiet förbundit
sig att anta EU:s lagstiftning för säkerställande av skyddet för
immateriella rättigheter, tullfrihet och särskilda regler om ursprungsbevisning för textilvaror. Därutöver har parterna kommit överens om
ömsesidigt administrativt bistånd i tullhänseende.335 Sammanfattningsvis
har Turkiet gjort relativt långtgående åtaganden på tullområdet, vilket
visar att det är möjligt att såväl i ett avtal om tullunion som i ett
frihandelsavtal komma överens om att lagstiftningarna ska vara
harmoniserade.336
EU:s frihandelsavtal med Kanada, Ceta, framhålls ofta som ett möjligt
alternativ efter brexit. När det gäller handelsprocedurer tillför det dock
inte så mycket jämfört med grundkraven i WTO-avtalet. Samtidigt som
ett frihandelsavtal kan innehålla åtaganden om handelsprocedurförenklingar, är det också viktigt att notera att ett sådant avtal i sig
innebär en ökning av administrationen i samband med handeln, genom
att kravet på ursprungsbevisning tillkommer. Dessutom ska import- och
exportformaliteter fortfarande fullgöras, liksom vid all tredjelandshandel.
Den extra administration som kravet på ursprungsbevisning kan man
undvika genom att man istället ingår tullunion med Storbritannien.337
Enhetlig tillämpning
Enhetlig lagtillämpning är en central komponent i förenkling av
handelsprocedurer. Den säkerställer konkurrensneutralitet mellan företag
och ökar förutsägbarheten i godsflödet. Den är också viktig i förhållande
till andra länder som EU sluter frihandelsavtal med. Dessa avtal kan
innehålla olika åtaganden och ömsesidigt erkännande av olika slag. Det
är inte minst en förtroendefråga att tillämpningen av lagstiftningen inte
skiljer sig mellan olika EU-länder.
Turkiet deltar i vissa arbetsgrupper för säkerställande av enhetlig
tillämpning av tullagstiftningen (Tull2020-programmet och
motsvarande). EU bör sträva efter att inkludera Storbritannien i relevanta
arbetsgrupper för enhetlig tillämpning av den EU-gemensamma
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Artikel 28 och 29 i beslut 1/1995 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet om
genomförande av den slutgiltiga fasen av tullunionen (96/142/EG).
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I tullunionen med Turkiet är det dock ett problem att bristande uppfyllelse av
åtaganden inte lett till några konsekvenser.
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I EU:s tullunion med Turkiet har man istället ett s.k. ATR-certifikat som visar att
varan är i fri cirkulation inom tullunionen, och som ska visas upp i samband med
fullgörande av tullformaliteterna.
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lagstiftningen för att säkerställa en hög grad av harmonisering av
tullhanteringen.
Anslutning till relevanta konventioner
EU bör sträva efter att Storbritannien efter EU-utträdet ansluter sig till
relevanta konventioner på handelsprocedurområdet såsom exempelvis
TIR-konventionen338 och EU:s gemensamma transitkonvention339.
Fortsatt förenkling av tredjelandshandel
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. Även om det är viktigt att hitta så smidiga
lösningar som möjligt för handeln mellan EU och Storbritannien efter
brexit bör ansatsen vara att verka för förenklingar generellt med
tredjeland och undvika särlösningar i handeln med 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 separata IT-lösningar.
Det smidigaste för företagen är sannolikt de två varianter som finns idag,
inom EU eller utanför med tillämpning av redan befintliga regelverk,
som företagen i hög grad redan är bekanta med. 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 oavsett.
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.
Hantering av handelshinder
Enligt principen om överstatlighet och EU-rättens direkta effekt kan
företag i EU och Storbritannien vända sig till domstol om de anser att
myndigheterna tillämpat lagstiftningen på ett felaktigt sätt. Enskilda kan
åberopa de rättigheter som följer av EU-rätten direkt mot nationell
myndighet eller domstol. När Storbritannien lämnar EU upphör den
möjligheten och eventuella tvister kommer sannolikt att lösas stat-stat
istället. Det innebär ett försvagat stöd för företagen jämfört med idag.
Detta är ett problem bland annat i tullunionen med Turkiet. Bristande
uppfyllelse av åtaganden har inte lett till några konsekvenser, vilket
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Convention on a common transit procedure (OJ L 226 13.8.1987, p. 2)
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innebär att företagen drabbas negativt med små möjligheter att ta tillvara
sina rättigheter enligt tullunionsavtalet.
EU bör därför sträva efter en robust mekanism för att hantera
handelshinder som kommer att uppstå i handeln mellan EU och
Storbritannien.
Inkludera Storbritannien i EU:s säkerhetszon
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.340 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
försvinner.
Kravet på föranmälan har ökat företagens administrativa börda. De
negativa effekterna motverkas delvis av ökad användning av riskanalys.
Detta innebär elektroniskt utbyte av riskinformation mellan länderna i
säkerhetszonen. Om detta ska fungera måste EU sluta avtal med
Storbritannien som medger elektroniskt utbyte av riskinformation.
Storbritannien har i tullsammanhang varit drivande för att få
lagstiftningen om säkerhet och skydd på plats varför det är troligt att
landet även fortsättningsvis kommer att ha intresse av en hög skyddsnivå
nationellt.
Fortsatt anslutning till EU:s system för utbyte av information
Inom EU finns en gemensam databas Traces (TRAde Control and Expert
System), i vilken både in- och utförsel av djur, djurprodukter, foder och
livsmedel registreras. Storbritannien är som EU-medlem anslutet till detta
system, och det vore önskvärt att landet även fortsättningsvis, i likhet
med exempelvis Efta-länderna, är anslutet till systemet.
Ömsesidigt erkännande av AEO
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
340

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.
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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.
Avtal om operativt tullsamarbete mellan EU och Storbritannien
Tullformaliteter och tullhantering är EU-kompetens, vilket innebär att
Sverige som EU-medlem inte har möjlighet att ingå ett bilateralt avtal
med Storbritannien i detta avseende. Ett eventuellt avtal kommer att
slutas mellan EU och Storbritannien.341 Ett avtal om tullsamarbete mellan
EU och Storbritannien kan antingen ingå som en del i ett frihandelsavtal
mellan länderna eller slutas som ett separat avtal. En förlaga till en sådan
lösning finns i gränstullsamarbetsavtalet mellan EU och Norge342, som är
ett operativt tullsamarbetsavtal som syftar till att underlätta handel och en
effektiv resursfördelning mellan vissa gränsstationer i områden med
särskilda förutsättningar.
Avtalet bemyndigar de norska tullmyndigheterna att utföra alla
tullkontroller och formaliteter gällande varor enligt gemenskapens
tullbestämmelser för import, export transitering eller hänförande till varje
annat tullförfarande av varor mellan gemenskapen och Norge. Norge har
därmed förbundit sig att godta samma förpliktelser som
tullmyndigheterna i EU:s medlemsstater. På motsvarande sätt
bemyndigar avtalet svenska Tullverket att utföra alla formaliteter i
samband med gränspassage av varor i enlighet med de norska
tullbestämmelserna. En gemensam kommitté ansvarar för förvaltningen
av avtalet och säkerställer dess korrekta utförande.
Rent praktiskt innebär gränstullsamarbetet med Norge att svenska och
norska export- och importformaliteter kan göras vid samma tullkontor
vid gränsorten, så att lastbilstransporter över gränsen endast behöver
stanna en gång för tullkontroll. Förutom att avtalet effektiviserar arbetet
för tullmyndigheterna så innebär det därmed en tydlig
handelsprocedurförenkling för företagen. Samarbetet omfattar kontroll
och övervakning inom en 15 km bred kontrollzon på vardera sidan av
341

Däremot kan det bli aktuellt med ett bilateralt avtal ur ett
brottsbekämpningsperspektiv. Det är dock en fråga som går utöver denna utrednings
syfte varför frågan inte utretts vidare.
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Rådets beslut 97/269/EG om att genom skriftväxling ingå avtalet om tullsamarbete
mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge. Avtal om tullsamarbete
mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge. Se också Förordning
(2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge.
Avtalet grundar sig på Överenskommelse mellan Sverige och Norge angående
gränstullsamarbete från 1959.
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riksgränsen. Avtalet ger också möjlighet att komma överens om
ytterligare kontrollzoner som kan omfatta landsvägssträckor,
järnvägssträckor inklusive stationsområden, flygplatser farleder eller
hamnområden343.
Gränstullsamarbetsavtalet är kompletterat med ett så kallat administrativt
arrangemang, slutet mellan Tullverket i Sverige och Toll- och
Avgiftsdirektoratet i Norge. Genomgången av avtalet och det
administrativa arrangemanget visar att ett sådant avtal framförallt är av
intresse för länder som har en gemensam landgräns. Vid import av varor
via en hamn eller en flygplats måste varorna ändå lastas om i samband
med gränspassagen, vilket gör att ett gränstullsamarbete av norsk-svensk
typ inte leder samma handelsprocedurförenkling som vid landtransporter.
Ett avtal liknande tullsamarbetsavtalet med Norge skulle därmed inte i
första hand vara av intresse för svensk del, utan främst för att förenkla
handeln över gränsen mellan Irland och Nordirland, samt eventuellt även
för handeln via järnvägstunneln under engelska kanalen. Det kan också
vara av intresse att vidare undersöka möjligheten att tillämpa ett liknande
avtal vid färjetrafik med beledsagade fordon med chaufförer.

17 Tullar
EU har en yttre tullmur vilket innebär att alla EU-medlemmar tillämpar
samma tullsatser mot länder utanför EU. När varan är införtullad (i fri
cirkulation) kan den förflyttas mellan EU:s medlemsstater utan att någon
ytterligare tull betalas. EU har en gemensam tullagstiftning och en
gemensam tulltaxa som anger vilken tillämpad tull som gäller vid import
till EU.
Om det inte finns något nytt frihandelsavtal på plats mellan
Storbritannien och EU den dagen Storbritannien lämnar EU kommer
tullar att återinföras i handeln mellan Storbritannien och EU.

17.1 Tullåtaganden i WTO
De tullåtagande som görs inom ramen för WTO avser bundna tullar och
innebär att en WTO-medlem har åtagit sig att inte höja sina tullar över
den bundna nivån. Däremot kan den tillämpade tullen vara lägre än den
bundna tullen. Åtaganden om bundna tullar återfinns i ländernas
tullbindningslistor så kallade schedules. EU har en tullbindningslista som
gäller för alla EU:s medlemsstater. Om en WTO-medlem bryter eller
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I praktiken har denna möjlighet främst tillämpats i samband med
smugglingskontroller.
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upphäver en bunden tull måste de mest drabbade länderna kompenseras.
Kompensationen ges vanligen i form av sänkta tullar för andra produkter.
Hur Storbritanniens tullbindningslista kommer att se ut efter brexit är
ännu inte klart, men i dokumentet Preparing for our future UK trade
policy från Departement for International Trade från oktober 2017,
anges: ”In order to minimise disruption to trade, the Government has
announced it will, as far as possible, replicate its existing commitments
as set out in the EU schedules of commitments and submit these for
certification in the WTO before leaving the EU. The Government will
maintain current levels of market access and keep changes to a technical
nature.”
Även om det tycks vara utgångspunkten att överta EU:s tullbindningslista
så har Storbritannien tagit med en brasklapp i och med formuleringen “as
far as possible”. En annan faktor som man inte kan bortse ifrån är att
andra WTO-medlemmar kan komma att kräva att omförhandlingar av
åtagandena ska ske, vilket innebär att Storbritannien i så fall måste inleda
förhandlingar med övriga WTO-medlemmar.
Utöver de bundna tullarna har EU även åtaganden om tullkvoter med
reducerad eller ingen tull för vissa jordbruksprodukter i sin
bindningslista. Dessa tullkvoter måste delas upp mellan Storbritannien
och EU27. EU och Storbritannien har föreslagit att tullkvoterna
konsekvent ska delas upp baserat på historisk handel inom
tullkvoterna.344 Även denna fråga kan dock bli föremål för förhandling
eftersom några WTO-medlemmar har varit kritiska till en sådan lösning.
Storbritannien notifierade i december 2017 att man har för avsikt att
modifiera sina åtaganden för varor och upprätta en egen
tullbindningslista under en treårsperiod med start den 1 januari 2018.345
EU har i sin tur reserverat sina rättigheter att modifiera sin
tullbindningslista under samma period346.
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Gemensamt brev från EU och Storbritannien, daterat 11 oktober 2017.
WTO-dokument G/MA/357 daterat den 20 december 2017.
346
WTO-dokument G/MA/356 daterat den 20 december 2017.
345
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FAKTARUTA
HS-systemet
Harmonized Commodity Description and Coding System eller kort och
gott HS-systemet, är en internationell konvention som har utvecklats av
Världstullorganisationen, WCO. HS-systemet omfattar 5 000 varugrupper
där var och en av grupperna identifieras med ett sexsiffrigt nummer.
HS-systemet är uppbyggt enligt en logisk struktur utifrån varornas
användningsområde och förädlingsgrad. Det finns väldefinierade regler
för att bidra till att länder runt om i världen klassificerar sina varor på
samma sätt.
Endast de sex första siffrorna är gemensamma. Därutöver har länderna
möjlighet att bygga på med fler siffror vid behov för statistik vilket EU har
gjort. Den kombinerade nomenklaturen, KN, är EU:s tulltaxa och används
vid klassificering. EU har även utarbetat Taric som består av tiosiffriga
varukoder som gör det möjligt att koppla ihop olika bestämmelser för
licenser, tullbefrielser, antidumpning m.m. med den kombinerade
nomenklaturen.
Exempel
Varukoden för dörrar av barrträ:
Kapitel 44
HS-nummer 4418
HS-undernummer 4418 20
KN-nummer 4418 20 50
Taricnummer 44 18 20 50 00

EU:s tillämpade MGN-tullar
EU tillämpar tull på vissa industrivaror inklusive fisk vid import från
tredjeland. Höga tullar finns främst på vissa ryggradslösa vattendjur (26
procent) men även på viss fisk, motorfordon för godsbefordran (22
procent) samt skor (17 procent). EU:s ovägda tillämpade genomsnittstull
för samma varor var 4,2 procent vilket var något högre jämfört med den
bundna tullen (3,9 procent). 347 Detta kan bero på att HSnomenklaturen348 har förändrats genom åren.

347

WTO;ITC; UNCTAD, World Tariff Profiles 2017.
Harmonized Commodity Description and Coding System. Systemet gör det möjligt
för länder att klassificera alla varor i handeln på en gemensam bas. Detta behövs bland
annat för statistiska skäl, men också i olika förhandlingar. Den internationella
konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering har
utarbetats inom Världstullorganisationen (WCO). HS-nomenklaturen, det vill säga hela
varuindelningen, består av 21 avdelningar som är uppdelade i 96 kapitel, fördelade på
cirka 1200 HS-nummer (fyra siffror), vilka i sin tur är uppdelade i cirka 5000 nummer
på 6-ställig (6-siffrig) nivå.
348
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EU:s (ovägda) tillämpade genomsnittliga MGN-tull för jordbruksprodukter var 14,1 procent år 2016 och således betydligt högre än
motsvarande genomsnitt för industrivaror.349 Särskilt höga tullar gäller i
de fall EU:s producenter är känsliga för konkurrens från importerade
produkter, till exempel förekommer tullar på upp mot 100 procent för
nötkött, smör, socker och druvmust.350 EU har också många tullkvoter
med lägre tull för import av en begränsad kvantitet.

17.2 Tullars påverkan på svensk import och export vid brexit
utan avtal
I vår analys har vi utgått från införseln (import) av varor till Sverige från
Storbritannien under år 2016 respektive utförseln (export) från Sverige
till Storbritannien under samma period för de sektorer som omfattas av
uppdraget. Det innebär att det finns andra sektorer som inte ingår i
uppdraget och där återinförandet av tullar kommer att leda till högre
kostnader för företagen
För import till EU har vi utgått från EU:s tillämpade tullar vid import
från tredjeland.
Då vi inte vet vilka tillämpade tullar Storbritannien kommer att använda
sig av har vi i våra beräkningar som avser exporten till Storbritannien
använt oss av EU:s tillämpade tullar mot tredjeland. Skälet till detta är att
Storbritannien har flaggat för att man kommer så långt det är möjligt att
använda sig av EU:s tullbindningslista.
Vi har inte tagit hänsyn till vissa varor som omfattas av tullsuspensioner
vid import till EU eftersom dessa är tidsbegränsade och tullsuspensioner
medges inte om det finns ett frihandelsavtal på plats. Vi har inte heller
tagit hänsyn till att vissa varor såsom delar och komponenter och andra
varor som används vid tillverkning, reparation och underhåll av luftfartyg
kan importeras med så kallade luftvärdighetsbevis och därmed erhålla
tullfrihet.
Även om handeln förändras ständigt har vi valt att exemplifiera hur
återinförandet av tullar kan komma att påverka svensk import respektive
svensk export i form av tullkostnader utifrån handelsvärden från år 2016.
Vi har således inte vägt in att ett återinförande av tullar kan leda till
minskade handelsvolymer.

349

Uppgifter från WTO:s Trade Policy Review för EU (WT/TPR/S/357/Rev.1)
För många av de varor som EU har ett högt gränsskydd för, så är tullen specifik eller
kombinerad. Det betyder att tullens motsvarighet i procent kan variera mellan år och
mellan sändningar beroende på varornas pris.
350
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Införandet av tullar kommer att påverka både svenska importörer och
exportörer negativt. I vissa fall kan det importerande företaget vältra över
de nya kostnaderna på köparen i nästa led men i andra fall kan det
innebära att den egna marginalen måste minskas. Importerade insatsvaror
blir dyrare vilket i sin tur leder till högre kostnader vid tillverkning vilket
även påverkar konkurrenskraft och produktivitet hos svenska
exportföretag negativt. Därutöver drabbas svenska konsumenter negativt
om tullar införs på import från Storbritannien.
Återinförandet av tullar kan också leda till minskad export till följd av att
företag som redan är etablerade och har tillverkning i exportlandet får en
konkurrensfördel eller konkurrens från andra billigare importvaror.
MGN-klausul för varor i frihandelsavtal
Till skillnad från vad som gäller för tjänster (se avsnitt 11.2), så
innehåller EU:s frihandelsavtal vanligtvis inte någon MGN-klausul för
varor.351 De marknadstillträdesåtaganden för varor som EU gör i ett nytt
frihandelsavtal får därmed inte några automatiska konsekvenser för det
marknadstillträde som ska gälla för länder som EU redan har
frihandelsavtal med. Om EU skulle avveckla tullarna för alla varor i ett
frihandelsavtal med Storbritannien, får detta alltså inte någon effekt på de
tullförmåner som ska gälla för import från Kanada, Korea, Mexiko, Chile
osv.
Ett undantag är EU:s ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) med länder i
Afrika, Västindien och Stillahavet (AVS). Dessa avtal innehåller, på
EU:s initiativ, avgränsade MGN-klausuler för varor. 352 Bakgrunden till
att sådana klausuler finns med avtalen är att åtagandena om
marknadstillträde för varor i avtalen är asymmetriska. För EU:s del
innebär MGN-klausulerna att EU ska ge berörda EPA-länder mer
förmånlig behandling om EU kommer överens om sådan med andra
handelspartners i senare frihandelsavtal. Dessa MGN-klausuler har dock
liten praktisk betydelse för EU:s del eftersom de ekonomiska
partnerskapsavtalen har medfört tull- och kvotfritt marknadstillträde till
EU för alla ursprungsvaror från EPA-länderna utom vapen. 353

351

Det tycks heller inte vara vanligt förekommande i andra länders frihandelsavtal, se
UN (2015). Most-Favoured-Nation clause, Final Report of the study Group on the
Most-Favoured-Nation clause.
352
Klausulerna finns bl.a. i artikel 28 i avtalet med SADC, i artikel 15 i avtalet med
EAC samt i artikel 19 i avtalet med Cariforum.
353
MGN-klausulen i avtalet med SADC kan möjligen ha viss betydelse för EU:s
tullåtaganden gentemot Sydafrika. EU har enligt kommissionen avvecklat tullarna för
98,7 procent av varuimporten från Sydafrika. Enligt artikel 28.7 i det ekonomiska
partnerskapsavtalet mellan EU och SADC måste EU genomföra konsultationer med
Sydafrika om EU ingår ett frihandelsavtal med en tredje part som innebär mer
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Även om EU inte har inkluderat någon MGN-klausul i frihandelsavtal
med parter som Kanada, Korea och Japan, kan det inte helt uteslutas att
en MGN-klausul kan aktualiseras i förhandlingarna med Storbritannien.
Frågan skulle kunna bli relevant om EU eller Storbritannien vill undanta
några varor från fullständig liberalisering i ett handelsavtal. En MGNklausul är kanske främst av intresse ur EU:s perspektiv eftersom
Storbritannien har för avsikt att förhandla fram frihandelsavtal med
viktiga handelspartners i rask takt. För EU:s del skulle det eventuellt vara
av intresse att säkerställa att andra handelspartners inte får ett bättre
marknadstillträde än EU. Exempel på marknadstillträdesfrågor som kan
regleras av en MGN-klausul är tullförmåner och avgifter i samband med
handel men också eventuellt skyddsmekanismer.354

17.1 Tullförhandlingar vid frihandelsavtal
Vid tullförhandlingar inom ramen för ett frihandelsavtal utgår parterna
från den tillämpade tullen och målet är att merparten av varorna ska bli
tullfria. EU brukar generellt sätta som mål att åtminstone 90 procent av
tullpositionerna och värdet av handeln ska omfattas av avtalet.
Kommissionen sätter dock i vissa fall målen högre, vilket gjordes vid
frihandelsförhandlingarna med Kanada och Japan. EU har också som mål
att merparten av varorna ska omfattas av tullfrihet direkt när avtalet
träder i kraft.
I de fall varor anses vara känsliga brukar tullarna trappas ned under flera
år, oftast som längst under en tio-årsperiod. Om varorna anses vara
mycket känsliga för ökad importkonkurrens erbjuds istället reducerad tull
eller tullkvoter med lägre tull eller ingen tull istället för tullfrihet, främst
för vissa jordbruksprodukter men även för fisk. I vissa fall väljer parterna
att exkludera några mycket känsliga varor.
Brexit är annorlunda eftersom man går från tullfrihet till att MGN-tullar
införs. I och med att tullfrihet mellan parterna idag är normalläge borde
det inte vara problematiskt att inkludera alla varor i ett frihandelsavtal,
eventuellt med undantag för några jordbruksvaror som istället skulle
kunna omfattas av tullfrihet inom en tullkvot.355

fördelaktig behandling vad gäller tullar och avgifter i samband med handel. I
konsultationerna ska EU och Sydafrika besluta om och i så fall hur behandlingen av
Sydafrika ska förbättras.
354
Se t.ex. Nya Zeelands avtal med Thailand om skyddsmekanism för
jordbruksprodukter.
355
Den brittiska jordbruksorganisationen National Farmers Union har t.ex. antagit att
EU har intresse av att undanta får- och lammkött från liberalisering och istället erbjuda
en tullkvot, se NFU (2016). British Agriculture: The impact of a UK exit from the EU.
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18 Ursprungsregler
Om EU inte sluter något handelspolitiskt avtal med Storbritannien efter
utträdet finns det ingen möjlighet att få tullförmåner i handeln med EU
och således inget behov av preferentiella ursprungsregler. Inte heller om
parterna sluter avtal om en tullunion finns behov av preferentiella
ursprungsregler eftersom parterna har gemensamma tullar mot
omvärlden356. Om däremot den framtida handelsrelationen mellan EU
och Storbritannien tar formen av ett frihandelsavtal så kommer
preferentiella ursprungsregler att införas i handeln mellan parterna. Det
gäller oavsett om det skulle bli ett bilateralt avtal mellan EU och
Storbritannien, eller om Storbritannien skulle ansluta sig till EES-avtalet.
I ett frihandelsavtal har parterna helt avskaffat eller sänkt tullarna mellan
sig, men kan fortfarande ha olika höga tullar mot omvärlden.

18.1 Tullfrihet eller tullnedsättning
För att säkerställa att tullpreferenserna i ett frihandelsavtal tillfaller
avtalsparterna, och inte en tredje part, behövs ett regelverk som slår fast
varans ekonomiska ursprung, för att kunna särskilja de varor som har rätt
till nedsatt tull från de som inte har det. Endast varor som genomgått en
betydande bearbetning i någon av frihandelsavtalsparterna har rätt till
nedsatt tull (se faktaruta nedan). Utan ursprungsregler finns det risk att
tullpreferensen missbrukas och att varor från tredjeland importeras via
det land som har den lägsta tullen för att sedan sändas vidare tullfritt till
den andra avtalsparten.
En varas ursprung måste även bevisas, antingen med hjälp av ett särskilt
ursprungscertifikat som följer med försändelsen, eller genom
självcertifiering genom att ange en specifik text på en faktura eller på ett
annat kommersiellt dokument som intygar en varas ursprung357. Om
tullmyndigheten tvivlar på varans ursprung inleds en verifikationsprocess
som slutar i att varan antingen ges eller nekas preferenstull.
För tillverkare och exportörer innebär det en ökad kostnad att leva upp
till ursprungsreglerna, bland annat på grund av att bearbetningskraven
kan vara svåra att uppfylla eller att det är kostsamt att bevisa ursprunget
på varorna. Samtidigt måste denna ökade kostnad vägas mot den fördel
som den sänkta tullen innebär. Överstiger tullförmånen kostnaden för att
efterleva ursprungsreglerna? Om svaret på frågan är nej kommer
företagen sannolikt att välja att betala tull istället. För de varor som har
356

Inom en tullunion krävs endast ett intyg som visar att varan är i fri cirkulation inom
tullunionen.
357
Ett sådant intyg kallas fakturadeklaration, ursprungsdeklaration eller
ursprungsförsäkran beroende på vilket avtal det gäller.
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MGN-nolltull spelar ursprungsreglerna ingen roll, eftersom
frihandelsavtalets tullförmåner då inte behöver utnyttjas. För de
varugrupper där tullsatserna är höga kan ursprungsreglerna däremot få
stor betydelse. Om ett frihandelsavtal sluts mellan EU och Storbritannien
kommer ursprungsreglerna innebära betydande kostnader för företagen i
sektorer där många varor är belagda med tull.

FAKTARUTA
Vad innebär en betydande bearbetning?
Det finns ett par grundmetoder för att bestämma vad en betydande
bearbetning innebär. Var och en av metoderna kan användas fristående eller
i kombination med varandra. Procentsatser kan också variera och olika typer
av varor har olika metoder för att bestämma ursprung. Detta, i kombination
med att varje förhandling är unik på grund av parternas olika intressen, leder
till att olika frihandelsavtal har olika ursprungsregler. Vilka är då de olika
grundmetoderna för att bestämma ursprunget på en vara?
Helt framställd – i korthet innebär detta krav att produkter som har tagits
från marken, vattnet eller växt upp i landet har ursprung. Regeln används
uteslutande för jordbruks och livsmedelsprodukter.
Nummerväxlingsregel – varje vara kan klassificeras med en särskild
tullkod, nummerväxlingsregeln är uppfylld om en vara byter tullkod när den
bearbetas och blir en ny produkt.
Värderegel – det finns två typer av värderegler men principen är densamma;
en vara får ursprung om tillräckligt stor andel av produktens fabrikspris har
tillförts inom frihandelsområdet. Regeln kan skrivas på två sätt, antingen
sätts en maxgräns (i procent) för tillåten mängd icke-ursprungsmaterial eller
för hur mycket regionalt värde som måste tillföras inom frihandelsområdet.
Särskilt tekniskt bearbetningskrav – i vissa fall används inte något av de
tre ovanstående alternativen för att bestämma en varas ursprung. Istället är
utgångspunkten ett särskilt teknisk bearbetningskrav baserat på produktens
tillverkningsprocess. Vissa produkter, som exempelvis kemikalier, har en
unik tillverkningsprocess där ett visst steg i processen kan vara
ursprungsgrundande i sig.
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Ursprungsreglerna i ett frihandelsavtal med Storbritannien
Varje frihandelsavtal har sina egna ursprungsregler som förhandlas fram
mellan avtalsparterna beroende på offensiva och defensiva intressen. I
Europa- Medelhavsområdet är dock samtliga frihandelsavtal (cirka 60
stycken), däribland EES-avtalet, länkade till varandra genom ett
gemensamt ursprungsprotokoll i den så kallade Pan-Euro-Medkonventionen (PEM). De gemensamma ursprungsreglerna gör det möjligt
att använda tullfria insatsvaror från flera olika länder i den gemensamma
frihandelszonen, genom så kallad diagonal kumulering av ursprung.
Om den framtida handelsrelationen mellan EU och Storbritannien tar
formen av ett bilateralt frihandelsavtal bör ett sådant avtal länkas till den
gemensamma PEM-konventionen. Fördelarna med ursprungsreglerna i
PEM-konventionen är att dessa regler utgör ett färdigt ursprungsprotokoll
som snabbt kan införas358, att det redan finns en vana hos båda parterna
att hantera systemet, samt att en koppling till PEM-konventionen
möjliggör diagonal kumulation med andra avtalsparter. Om
Storbritannien ansluter sig till PEM-konventionen efter utträdet kan
landet potentiellt använda insatsvaror inte bara från EU utan även från
exempelvis Efta, MED-länderna och Västra Balkan. En förutsättning för
detta är dock att Storbritannien sluter egna avtal med PEM-länder. Ur
svensk synvinkel vore PEM en fördelaktig lösning då svenska tillverkare
skulle kunna använda insatsvaror från Storbritannien i handeln med
övriga PEM-parter.
Även om PEM innebär ett redan färdigt ursprungsregelprotokoll, kan
standardreglerna vid behov kompletteras, exempelvis med en regel om
s.k. full kumulation, som möjliggör en mer fragmenterad
tillverkningsprocess där produktionen är uppdelad i mindre moment och
insatsvaror kan skickas fram och tillbaka mellan Storbritannien och EU.
En sådan regel finns idag bl.a. i handeln inom EES och skulle troligen
fungera väl med tanke på hur välintegrerade produktionskedjorna är
mellan EU och Storbritannien i vissa sektorer.

358

En ny uppdaterad version av ursprungsreglerna i PEM-konventionen är på väg att
slutförhandlas (den skulle varit klar redan 2017). Det nuvarande PEM-protokollet är
något utdaterat och den nya versionen kommer att innehålla väldigt liberala och
fördelaktiga ursprungsregler, bättre än något annat frihandelsavtal som EU har idag.
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19 Hälsoskyddsregler
SPS-regler (Sanitary and Phytosanitary Measures), dvs.
hälsoskyddsregler för handel med livsmedel och jordbruksprodukter
tillämpas av länder för att skydda befolkningen, djur och växter i landet
från sjukdomar, växtskadegörare och skadliga ämnen som kan spridas
med livsmedel, växter och jordbruksprodukter. SPS-åtgärder kan t.ex.
innehålla krav på att en produkt behandlas på ett visst sätt före export,
t.ex. värmebehandling av träemballage för att förhindra spridning av
växtskadegörare till importlandet.
Varje land har rätt att själv bestämma sin skyddsnivå gällande risker för
livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växter. Om en produkt inte uppfyller
de SPS-krav som ställs av det importerande landet går det helt enkelt inte
att sälja produkten till denna marknad. Det är därför viktigt att SPSåtgärder utformas på ett sätt som stör handeln så lite som möjligt
samtidigt som den eftersträvade skyddsnivån uppnås. Det måste
emellertid finnas vetenskaplig grund för SPS-åtgärder och åtgärderna ska
vara så lite handelsstörande som möjligt.

19.1 EU:s regler för hälsoskydd vid gränspassage
Som en del av den inre marknaden har EU:s medlemsstater gemensamma
så kallade hälsoskyddsregler. Till följd av harmoniserade SPS-regler
kontrolleras regelefterlevnad inte vid gränsen, dvs. jordbruksprodukter
och livsmedel är inte föremål för kontroll vid in- och utförsel mellan EUmedlemsstater. Generellt gäller att företag som för in och ut
jordbruksprodukter och livsmedel (inklusive växtprodukter såsom
trävaror samt drycker) mellan Sverige och andra medlemsstater ska vara
registrerade hos svenska myndigheter.
För vissa växter för plantering (exempelvis vissa trädplantor) som
riskerar att föra med sig allvarliga växtskadegörare finns särskilda regler
om intyg vid försäljning och förflyttning mellan EU-medlemsstater samt
inom en enskild EU-medlemsstat. Intyget, växtpasset, intygar att växten
genomgått produktionskontroll och att den är fri från skadegörare.
Inom EU finns en gemensam databas, Traces (TRAde Control and Expert
System), i vilken både in- och utförsel av djur, djurprodukter, foder och
livsmedel registreras.

19.2 Hälsoskyddsregler vid brexit utan avtal för vissa
livsmedel och växtprodukter
När Storbritannien lämnar EU blir det tredjeland, och EU:s regelverk för
handel med tredjeland blir tillämpligt. Då tillkommer en rad formaliteter
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som man slipper vid EU-intern handel tack vare de gemensamma och
harmoniserade regelverken. Om EU och Storbritannien inte slutit avtal
om annat kommer handeln med livsmedel och jordbruksprodukter att ske
med utgångspunkt i WTO:s SPS-avtal Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures. Avtalet fastställer de
grundläggande principer som WTO:s medlemsstater ska följa när de
använder SPS-åtgärder. Om länderna följer dessa principer är tanken att
den handelsstörande effekten av SPS-åtgärderna begränsas.
Enligt WTO:s SPS-avtal ska sanitära och fytosanitära åtgärder
harmoniseras så mycket som möjligt. WTO:s medlemsstater ska bygga
sina sanitära och fytosanitära åtgärder på internationella standarder,
vägledningar och rekommendationer. Internationella
växtskyddskonventionen (IPPC) utpekas som organ för framtagande av
växtskyddsstandarder och Codex Alimentarius för livsmedel och foder.

19.3 Önskvärda lösningar för hälsoskyddsregler
I handeln med ett land där EU har ett frihandelsavtal i kraft är
godkännandeprocedurer och handelsprocedurer i stort sett desamma som
vid handel med andra tredjeländer utan avtal. Vissa förenklande åtgärder
kan dock ha överenskommits i avtalens SPS-kapitel. Till stor del handlar
SPS-kapitel i frihandelsavtal om att bygga förtroende för varandras SPSsystem och i mer detalj reglera SPS-relaterade processer såsom t.ex.
exportgodkännanden och exportintyg och certifikat.
EU:s frihandelsavtal bygger vidare på SPS-avtalet och kan ses som ett
steg mot att fullfölja åtagandena i SPS-avtalet.
I det följande exemplifieras handelsförenklingar på SPS-området som
kan följa av ett frihandelsavtal eller annat bilateralt avtal på SPS-området
och som är relevanta för det sektorsurval som gjorts i denna utredning.
SPS-procedurer359
 Riktlinjer för bedömning av likvärdighet (ekvivalens) av SPSåtgärder eller beslut om att acceptera import från smittfria
områden (principen om regionalisering) som dock oftast av
övergripande och principiell karaktär.
 Mall för intyg (exportcertifikat/sundhetscertifikat).

359

Vissa aspekter av detta kan regleras i andra typer av avtal, se till exempel EU:s
veterinäravtal med Kanada och avtalet med Nya Zeeland om sanitära åtgärder som
tillämpas inom handeln med levande djur och animaliska produkter.
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Erkännande av vissa definitioner, till exempel EU:s definition av
”skyddad zon” på växtskyddsområdet, som skiljer sig något från
IPPC standarden om ”pest free areas”.

Handelsprocedurer vid gräns
 Överenskommelse om viss inspektionsfrekvens för olika
produktkategorier i den bilaterala handeln.
 Samarbete för att snabba på övergång till elektroniska intyg.
 Regler för vad som ska ske då avvikelser påträffas i
gränskontrollen (t.ex. företagen ska ges möjlighet till
komplettering, eller myndigheterna i exportlandet ska
informeras).
Med ekvivalens menar man att ett land erkänner andra länders SPSåtgärder (hälsoskyddsregler) som likvärdiga med sina egna. Åtgärderna
behöver inte se exakt likadana ut för att de ska vara ekvivalenta.
Huvudsaken är att de uppnår samma skyddsnivå. Importlandet måste
kunna lita på att exportlandets kontroller och metoder verkligen ger lika
bra skydd som de egna bestämmelserna. Eftersom EU och Storbritannien
idag har samma SPS-åtgärder finns förutsättningar för att komma överens
om ekvivalens. En viktig komponent i ett framtida avtal med
Storbritannien är en tydlig process för ekvivalensbedömningar. I
synnerhet i ett längre perspektiv eftersom det finns risk för framtida
regeldivergens.
Ett bilateralt avtal behöver inte ha lika brett tillämpningsområde som ett
frihandelsavtal utan kan vara avgränsat till åtaganden på SPS-området.
Det kan vara värt att notera att EES-avtalet med Norge inte omfattar
växtskyddsområdet. Följden är att det krävs sundhetscertifikat för
trävaror vid export till Norge även om kontrollen inte är så frekvent
(baserat på låg riskprofil). Om Storbritannien väljer att ingå i EES måste
det växtskyddsområdet inkluderas i avtalet för att
växtskyddslagstiftningen ska ingå och därmed svenska trävaror fortsatt
ska slippa genomgå brittiska importförfaranden vid export. Det måste då
bli fråga om ett ”EES-plus”-avtal dvs. mer långtgående än avtalet med
Norge där man även avtalar om SPS-åtgärder på växtskyddsområdet.
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20 Tekniska handelshinder
En fungerande handel bygger i stor utsträckning på att det finns
gemensamma tekniska regler eller, om sådana gemensamma regler inte
finns, på möjligheten att undvika friktion som uppstår till följd av olika
nationella tekniska regler, det vill säga föreskrifter, standarder och
förfaranden för att bedöma att en produkt är säker och uppfyller tekniska
krav.

20.1 Tekniska regler inom EU
EU har bland annat harmoniserade (gemensamma) produktregler på
många områden och ett gemensamt system för marknadskontroll av de
produkter som finns på den inre marknaden inbegripet produkter från
andra länder. I de fall det inte finns några harmoniserade regler för
produkter gäller att en medlemsstat inte får förbjuda att en vara från EU,
EES eller Turkiet,360 saluförs även om varan är tillverkad enligt andra
tekniska krav än de nationella kraven i den medlemsstaten.361 Då gäller
istället EU:s förordning om ömsesidigt erkännande som syftar till att ta
hand om problem med fri rörlighet för varor på det icke-harmoniserade
området, där principen om ömsesidigt erkännande ska tillämpas av
medlemsstaterna.362 Vissa undantag från principen är möjliga om de går
att motivera utifrån bl.a. intresset att skydda människors och djurs
hälsa.363
Avgränsningar i analysen om varor
I regelanalysen för utredningens utvalda varusektorer har vi tagit ett
helhetsgrepp kring relevanta tekniska regler för respektive sektorer.
Fokus har lagts på ett urval av de produkter inom respektive sektor som i
störst utsträckning handlas med Storbritannien.
Kartläggningen av reglerna har baserats på kontakter med
branschorganisationer och företag, samt på regelverk som listas för de
utvalda produkterna i olika EU-dokument och webbplatser. Eftersom de
utvalda sektorerna innehåller en mängd olika produkter har det dock inte
varit möjligt att säkerställa att alla relevanta regler kartlagts.

360

Se artikel 3 och 5-7 i beslut nr 1/95 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet av
den 22 december 1995 om genomförande av den slutgiltiga fasen av tullunionen.
361
Kommissionens tolkningsmeddelande om principen om ömsesidigt erkännande
(2003/C 265/02).
362
Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om
förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som
lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG.
363
Jfr artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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EU:s system för teknisk harmonisering
EU:s system för teknisk harmonisering utgör grunden till motverkandet
av tekniska handelshinder och utgångspunkten för fri rörlighet för varor
på den inre marknaden. Systemet baseras på två huvudsakliga spår;
harmonisering och ömsesidigt erkännande. Det bygger vidare på
omfattande formaliserat administrativt samarbete mellan
medlemsstaterna, en mängd notifierings-, samråds- och
informationsprocedurer samt en marknadskontroll (varutillsyn) som
förebygger brister och gör att icke-konforma varor upptäcks.
En produkt kan vara reglerad i flera olika EU-rättsakter som överlappar
eller kompletterar varandra. Produkter som uppfyller kraven i EU:s
harmoniseringslagstiftning kan handlas fritt mellan EU:s medlemsstater,
EES-länderna och Turkiet och produkterna ska ofta CE-märkas.
Produkter får bara CE-märkas om de uppfyller kraven i samtliga
tillämpliga EU-rättsakter med krav på CE-märkning.364 Det förekommer
också att en vara ska uppfylla nationella krav i något avseende samtidigt
som det finns krav i EU:s harmoniseringslagstiftning. Om produkter som
inte omfattas av krav på CE-märkning lagligen saluförs i en medlemsstat
ska produkten ömsesidigt erkännas av de andra staterna.365
I bakgrunden för alla produkter på EU:s inre marknad finns det allmänna
produktsäkerhetsdirektivet.366 Direktivet innehåller krav på
produktsäkerhet och tillverkares ansvar för de produkter som sätts på
marknaden och använda produkter som tillhandahålls till konsumenter
inom ramen för kommersiell verksamhet. Direktivet syftar till att
komplettera och fylla ut EU:s krav på produktsäkerhet. Det tillämpas på
produkter som inte omfattas av bestämmelser om risker och andra
aspekter som rör produktsäkerhet i någon annan EU-rättsakt. I denna
utredning är det främst blöjor som berörs av direktivet.
Medlemsstaterna har visst utrymme till nationella regleringar vilket kan
innebära begränsningar i marknadstillträdet. Det finns dock ett antal
mekanismer för att förebygga tekniska handelshinder, hantera tvister vid
gränsöverskridande handel och åtgärda problem när det uppstår (frivilligt
eller genom olika typer av formella sanktioner).
De sektorer och produkter som har valts ut för den här utredningen
regleras i stor utsträckning genom EU:s så kallade nya metod för teknisk
Meddelande från kommissionen – 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s
produktbestämmelser (2016/C 272/01), s. 22.
365
Jfr EU-domstolens dom av den 20 februari 1979 – Rewe-Zentral AG mot
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, mål 120/78.
366
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om
allmän produktsäkerhet.
364
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harmonisering.367 Den kännetecknas av att EU:s
harmoniseringslagstiftning begränsar sig till att ta upp väsentliga krav på
de produkter som släpps ut på marknaden. De väsentliga kraven är oftast
prestanda- eller funktionskrav på produkter.
Närmare tekniska specifikationer för produkterna finns inte i
lagstiftningen utan i de harmoniserade standarderna. Europeiska och
nationella standardiseringsorgan deltar i arbetet med att ta fram
standarder i anslutning till EU:s harmoniseringslagstiftning för produkter.
En tillverkare av produkter kan visa att lagstiftningens grundläggande
krav uppfylls genom att använda sig av harmoniserade standarder, det
vill säga de europastandarder som har tagits fram av de europeiska
standardiseringsorganisationerna på uppdrag av EU-kommissionen.
Genom att tillverka sina produkter enligt harmoniserade standarder får
tillverkare presumtion om överensstämmelse med de motsvarande
väsentliga kraven i lagstiftningen. Presumtion om överensstämmelse
innebär att tillverkaren får sätta produkter på marknaden efter att ha
försäkrat sig om att de uppfyller de väsentliga krav som lagstiftningen
ställer upp, och efter att ha uppfyllt vissa administrativa krav.368
Som huvudregel kräver nya metoden inte heller någon inblandning från
myndigheter för att produkter ska få sättas på marknaden. Däremot finns
det krav på registrering av produkterna hos myndigheter, bland annat för
kemikalier i Reach-förordningen och enligt direktivet om
medicintekniska produkter.
Det förekommer också andra typer av EU-gemensamma regleringar för
de utvalda varorna. Man brukar då tala om den gamla metoden, med
många detaljerade krav direkt i lagstiftningen och mindre användning av
standarder. Det gäller två av utredningens sektorer, fordon och
gasturbinmotorer.

367

Se Rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering
och standardisering (EGT C 136, 4.6.1985), Rådets resolution av den 21 december 1989
om en helhetsmetod för bedömning av överensstämmelse (EGT C 10, 16.1.1990),
Rådets resolution av den 28 oktober 1999 om "Standardiseringens roll i Europa" (EGT
C 141, 19.5.2000), Rådets slutsatser av den 1 mars 2002 om standardisering (EGT C 66,
15.3.2002), och Rådets resolution av den 10 november 2003 om meddelandet från
Europeiska kommissionen "Förbättrat genomförande av direktiven enligt den nya
metoden (2003/C 282/02).
368
Meddelande från kommissionen – 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s
produktbestämmelser (2016/C 272/01), s. 8.
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Tekniska regler för produkter
Brexit kommer att påverka hur produkter kan sättas på marknaden inom
unionen. För att tydliggöra detta utgår framställningen nedan särskilt från
effekterna för tillverkare och importörer samt de olika delarna som
omfattas av begreppet tekniska regler.
Tekniska regler i EU:s harmoniseringslagstiftning motsvarar i stort
funktionerna för att motverka handelshinder som finns i frihandelsavtal
och i WTO:s avtal om tekniska handelshinder (TBT-avtalet).
Uppställningen nedan följer därför följande struktur.





Effekter för tillverkare och importörer
Väsentliga krav i EU:s harmoniseringslagstiftning.
Standarder i EU:s harmoniseringslagstiftning.
Procedurer för bedömning av överensstämmelse i EU:s
harmoniseringslagstiftning.

Effekter för tillverkare, importörer och distributörer
EU ställer olika krav på tillverkare, tillverkarens representant, importörer
och distributörer och deras ansvar för varor som sätts på EU:s inre
marknad.
Krav på tillverkare
Tillverkaren ansvarar för att utarbeta teknisk dokumentation för sina
produkter och säkerställa att produkterna genomgår obligatorisk
bedömning av överensstämmelse med lagstiftningens väsentliga krav.
Tillverkaren ska också upprätta och underteckna en EU-försäkran om
överensstämmelse om att kraven i EU:s lagstiftning är uppfyllda. Genom
att sätta CE-märkningen på en produkt försäkrar tillverkaren att
produkten överensstämmer med alla tillämpliga krav och tar på sig det
fulla ansvaret för detta.
Om tillverkaren inte är etablerad inom EU kan tillverkarens representant
som är etablerad inom EU och har en fullmakt från tillverkaren, uppfylla
detta krav.
Krav på importörer
En importör som släpper ut en produkt från tredjeland på EU-marknaden
har ett begränsat men definierat ansvar. Importören ansvarar för att
överlämna en kopia av försäkran om överensstämmelse till
marknadskontrollmyndigheterna och säkerställa att den tekniska
dokumentationen finns tillgänglig.
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För att en produkt ska kunna sättas på marknaden krävs att en ekonomisk
aktör med ansvar för varan är etablerad inom EU. Undantag från denna
regel finns i EES-avtalet och EU:s avtal med Turkiet, som tillåter att
ansvarig aktör är etablerad i något av partnerländerna, och därmed
utanför EU. Liknande lösningar finns i avtalet med Schweiz.
Krav på distributörer
Även distributörer, t.ex. grossister och återförsäljare, är skyldiga att ha
grundläggande kunskaper om tillämplig lagstiftning, såsom vilka
produkter som ska vara CE-märkta och vilken information som måste
åtfölja dem. De måste också kunna identifiera tillverkaren, importören
eller leverantören för att bistå marknadskontrollmyndigheterna med alla
nödvändiga uppgifter om den berörda produkten.
EU:s väsentliga krav på produkter, nationella krav och kopplingen
till fri rörlighet
EU:s harmoniseringslagstiftning för produkter innehåller de krav som
varje enskild reglerad produkt ska uppfylla första gången som ett enskilt
exemplar av produkten sätts på marknaden inom EU, EES och Turkiet.
Detta gäller nya och använda produkter oavsett om de är tillverkade eller
importerade från tredjeland.
Där det inte finns EU-gemensamma regler kan produkter ändå få fri
rörlighet. Principen om ömsesidigt erkännande, Cassis de Dijonprincipen,369 är en del av konceptet fri rörlighet för varor och EUdomstolen genomdriver principen på överstatlig nivå inom EU.
I frånvaro av harmoniserade regler baseras det ömsesidiga erkännandet
på godtagandet av nationella tekniska regler och de mål som ska uppnås.
Enligt principen om ömsesidigt erkännande får en medlemsstat inte
hindra att produkter som lagligen saluförs i en medlemsstat sätts på
marknaden, såvida det inte finns goda skäl som hänför sig till säkerhet,
hälsa, miljö och konsumentskydd.
Det ömsesidiga erkännandet skyddas genom att en EU-förordning lägger
bevisbördan på den medlemsstat som vill stoppa produkter (som lagligen
saluförts i en annan medlemsstat) att åtgärden är tillåten. Förordningen
gäller såväl inom EU som inom EES.370
369

Den så kallade Cassis de Dijon-principen, etablerad av EU-domstolen i en dom den
20 februari 1979 – Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein,
mål 120/78.
370
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om
förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som
lagligen saluförts i en annan medlemsstat. Principen om ömsesidigt erkännande gäller
också i EU:s förbindelser med Turkiet, men inte förordningen om ömsesidigt
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EU:s, EES medlemsstater och Turkiet måste informera kommissionen
och övriga medlemsstater om förslag till tekniska föreskrifter som de
planerar att anta. De måste också tillhandahålla en förklaring till varför
reglerna är nödvändiga. Tekniska regler som inte är anmälda och som de
andra medlemsstaterna inte har fått möjlighet att yttra sig över får inte
tillämpas nationellt.
Medlemsstaterna uppmuntras vidare att använda en standardiserad
klausul om ömsesidigt erkännande i alla föreskrifter, för att på så sätt
sprida användningen av det ömsesidiga erkännandet bland myndigheter
och ekonomiska aktörer.
Sammantaget innebär detta ett kraftfullt verktyg för en väl fungerande
inre marknad. Det direktiv som styr skyldigheten att informera andra
medlemsstater om förslag till tekniska föreskrifter kallas för
anmälningsdirektivet.371
Standarder
EU:s nya metoden-direktiv (se ovan) förutsätter att det finns standarder
som har tagits fram av de europeiska standardiseringsorganisationerna
och som också antas av organisationernas medlemmar. Standarderna
hjälper tillverkare att visa att deras produkter uppfyller de väsentliga
kraven i lagstiftningen.
British Standards Institution (BSI) är det nationella
standardiseringsorganet i Storbritannien enligt EU:s
standardiseringsförordning (EU) nr 1025/2012.372 BSI och andra
nationella standardiseringsorgan deltar i CEN (European Committee for
Standardisation) CENELEC (European Committee for Electrotechnical
Standardisation) och ETSI (European Telecommunications Standards
Institute), vilka är de europeiska standardiseringsorganisationerna.373

erkännande som sådan. Turkiet har dock tagit fram sin egen förordning om ömsesidigt
erkännande på det icke-harmoniserade området: ”Regulation on mutual recognition in
the non-harmonised area” (som trädde i kraft den 1 januari. 2013).
371
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster
372
Jfr artiklarna 20.1 och 27 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr
1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av
rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets
direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG,
2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och
Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG.
373
Se bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den
25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv
89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europarlamentet och rådets direktiv 94/9/EG,
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/27/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG,
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BSI:s medlemskap i CEN och CENELEC bygger på Storbritanniens
medlemskap i EU. Men medlemskap är också möjligt för organisationer i
EES eller ett land som sannolikt kommer att bli medlem i EU eller Efta.
Medlemskapet i ETSI utgår från andra kriterier som behandlas nedan.
Procedurer för bedömning av överensstämmelse
EU:s harmoniserade produktlagstiftning innehåller inte bara krav på
exempelvis tillverkares och importörers etablering och väsentliga krav på
produkter (inklusive användning av harmoniserade standarder) utan
också bestämmelser om procedurer för bedömning av överensstämmelse.
Bedömning av överensstämmelse ska ske innan produkten sätts på
marknaden och är den procedur som tillverkare ska utföra för att visa att
produkten uppfyller föreskrivna krav.
Det kan finnas krav på att tillverkaren anlitar ett s.k. anmält organ som
EU:s medlemsstater utövar tillsyn över och som har anmälts till EUkommissionen och de andra medlemsstaterna. De flesta nya metoden
direktiv och förordningar innehåller krav på att anmälda organ ska intyga
egenskaper för vissa av de reglerade produkterna. Anmälda organ måste
vara etablerade inom EU, EES eller Turkiet, och i den medlemsstat som
har anmält dem.374 Anmälda organ kan dock ha personal och bedriva
verksamhet i andra medlemsstater och i tredjeland.

20.2 Tekniska regler och regulativt samarbete vid brexit utan
avtal
Brexit kommer att få konsekvenser för hur produkter kan sättas på
marknaden.
Om Storbritannien lämnar EU utan att ett avtal finns på plats kommer
handeln att regleras med utgångspunkt i WTO-regelverket. Såväl EU
som Storbritannien är medlemmar i WTO och ska därför följa WTO:s
avtal om tekniska handelshinder (TBT-avtalet). Enligt avtalet får tekniska
föreskrifter, standarder och procedurer för bedömning av
överensstämmelse inte utarbetas, fastställas eller tillämpas med avsikt
eller verkan att skapa onödiga hinder för handeln.
Avtalet innehåller grundläggande funktioner för att skapa transparens
mellan WTO-medlemmar genom notifieringar av tekniska föreskrifter för

2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och europaparlamentets
och rådets beslut 1673/2006/EG.
374
Turkiet deltar efter Beslut nr 1/2006 av tullsamarbetskommittén EG–Turkiet av den
26 september 2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beslut nr 1/95 fattat
av associeringsrådet för EG och Turkiet (L 265/18 2006/646/EG).
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produkter och tvingande procedurer för bedömning av
överensstämmelse.
Avtalets bestämmelser om tekniska regler, dvs. föreskrifter, standarder
och procedurer för bedömning av överensstämmelse är grundläggande.
De innebär ingen harmonisering av lagstiftningen och inget av det
ömsesidiga erkännande som är typiskt för EU:s inre marknad.
WTO-medlemmar förutsätts delta i standardisering så långt som deras
resurser tillåter där de har antagit eller kommer att anta tekniska regler.
Medlemmarna ska också överväga om andra medlemmars regler kan
anses vara likvärdiga med deras egna, även om reglerna inte är desamma
men på ett tillfredställande sätt fyller samma syfte.375
Nytt ansvar för tillverkare och importörer
En viktig aspekt som bör beaktas om Storbritannien lämnar EU utan avtal
rör de tillverkare och importörer som har ansvar för att produkter på EU:s
inre marknad uppfyller kraven och för att dokumentations- och
märkningskrav uppfylls.
När Storbritannien lämnar EU blir det ett tredjeland. Det innebär att
exempelvis ett svenskt företag som varit distributör av varor från
Storbritannien blir importör och därmed måste ta på sig det ansvar och
skyldigheter som gäller för importörer av varor till EU. EU:s juridiska
krav på tillverkare eller importörer i Storbritannien gäller då inte längre i
EU och etablering i Storbritannien har inte längre någon juridisk effekt i
detta avseende. Rollen som tillverkare eller importör innebär helt andra
och högre ställda krav för den som tidigare har varit distributör av en
produkt. Förändringen kommer att innebära nya organisatoriska krav och
kompetenskrav, ökade kostnader och utökat ansvar för den distributör
som väljer att fortsätta sin verksamhet med de produkter som i och med
brexit blir produkter från tredjeland.
Utifrån vad som är känt om Storbritanniens så kallade Withdrawal Bill376
är avsikten att lagstiftningen efter brexit ska motsvara EU:s lagstiftning
så som den ser ut vid utträdet. Samma effekt drabbar därför tidigare
distributörer i Storbritannien.
Krav på produkter
Storbritannien kommer efter brexit att behöva införa nationella tekniska
krav för produkter för att ersätta den harmoniserade EU-lagstiftningen
375

Se artiklarna 2.1 och 5.1 i WTO:s TBT-avtal.
https://services.parliament.uk/bills/201719/europeanunionwithdrawal/documents.html
376
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som upphör att gälla i och med utträdet. Om Storbritannien tar över EU:s
produktlagstiftning kommer reglerna inledningsvis att vara identiska till
sin ordalydelse. Detta innebär dock inte att det materiellt sett är samma
krav, varje nationell regelmassa måste ses mot bakgrund av den
lagstiftare som står bakom lagstiftningen. I och med brexit är de tidigare
harmoniserade reglerna inte längre harmoniserade, och möjligheten till
ömsesidigt erkännande på det icke harmoniserade området upphör.
Huruvida en produkt kan handlas mellan EU och Storbritannien blir en
fråga om nationella regler på båda sidor. För tillverkare som vill
exportera och importörer innebär detta två regeluppsättningar att förhålla
sig till. Det är mycket svårt att avgöra hur stora effekter detta får
eftersom det är en fråga om hur rättssystemen tillämpas.
Standarder
Efter brexit kommer Storbritannien inte längre att uppfylla kriterierna för
att BSI ska kunna vara medlem i CEN eller CENLEC. Fortsatt
medlemskap är ändå möjligt eftersom BSI redan är medlem. Enligt
CEN:s respektive CENELECs stadgar kan BSI begära utträde eller så
kan en kvalificerad majoritet av två tredjedelar av medlemmarna rösta för
en uteslutning av BSI. Det krävs därmed en aktiv handling för att BSI ska
förlora sitt medlemskap. I annat fall bör BSI:s medlemskap kunna
fortsätta. BSI har tagit tydlig ställning i frågan och menar att
standardiseringsarbetet kommer att fortsätta som vanligt med brittiska
nationella standarder. Även på europeisk nivå är det BSI:s mening att
medlemskapen i de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN
och CENELEC fortsätter som tidigare.377
Situationen är annorlunda när det gäller konsekvenserna av brexit för
Storbritanniens medlemskap i ETSI och deras deltagande i det europeiska
arbetet med telekommunikationsstandarder.378 BSI är idag fullvärdig
medlem i ETSI och kommer även fortsättningsvis efter utträdet att
uppfylla förutsättningarna för medlemskap. Fullvärdiga medlemmar ska
vara etablerade i ett land inom det geografiska området som omfattas av
European Conference of Postal and Telecommunications Administration
(CEPT). För att få ingå i CEPT krävs medlemsskap i FN-organen
Universal Postal Union (UPU) eller International Telecommunication
Union (ITU).379 Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen påverkar
377

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/uk-national-standardsbody/EUReferendum/ (2018-02-20)
378
Swedac, Brexit och tekniska regler för varor - ett regeringsuppdrag, dnr 2017/2226,
SWEDAC REP 17:4, s. 28.
379
Se art 3.1 i CEPT-avtalet Arrangement establishing the European Conference of
Postal and Telecommunications Administrations (CEPT), tillgänglig via:
https://cept.org/cept/cept-arrangement.
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inte deras medlemskap i UPU eller ITU och därmed inte heller
medlemskapet i ETSI.
Storbritannien har som part till TBT-avtalet skyldighet att se till att deras
nationella standardiseringsorganisationer följer uppförandekoden i TBTavtalet. Att BSI ska följa uppförandekoden innebär en skyldighet att se
till att de standarder som tas fram inte medför onödiga handelshinder.
Det innebär också en skyldighet att använda internationella standarder
som grund för de standarder som BSI tar fram och att undvika att
nationella standarder överlappar internationella och regionala
standarder.380 Många EU-direktiv och förordningar förlitar sig på
harmoniserade Europastandarder, vilket är regionala standarder.
Under förutsättning att medlemskapet i CEN och andra europeiska
standardiseringsorganisationer består, ska BSI undvika att duplicera de
standarder som tas fram på regional nivå, inklusive de standarder som tas
fram för att förtydliga krav i EU:s harmoniseringslagstiftning. Enligt det
Memorandum of Understandning som finns mellan BSI och den brittiska
regeringen ska BSI uppfylla de krav som följer av EU-rätten. Detta sagt
så är det osäkert om BSI behåller sitt medlemskap i CEN och CENELEC,
vilket framgår ovan.381
Även efter ett utträde ur EU har Storbritannien en skyldighet enligt TBTavtalet att få sin nationella standardiseringsorganisation att inte duplicera
internationella eller regionala standarder. Trots detta kommer brexit att
medföra osäkerhet. De europeiska standardiseringsorganisationerna med
anknytning till EU antar många regionala standarder till stöd för EU:s
harmoniseringslagstiftning. Om det inte finns en skyldighet för BSI att
genomföra EU:s harmoniseringslagstiftning är det svårt att avgöra vilka
standarder BSI kommer att anta av regionala eller motsvarande eller
överlappande internationella standarder.
Även om just standarder från BSI inte är nödvändiga för att en tillverkare
i Storbritannien ska kunna följa EU:s produktlagstiftning försvinner en
del av de fördelar som BSIs deltagande i den europeiska
standardiseringen innebär. Standardisering är en form av samarbete för
att skapa gemensamma produktionsförutsättningar, effektivare
produktion och minska transaktionskostnader. Det är därför önskvärt att
BSI även fortsättningsvis kan delta i den europeiska standardiseringen.

380

Se punkterna D, F och H i annex 3 till WTO:s TBT-avtal.
För ytterligare förklaringar kring europeisk standardisering se Swedacs rapport
Brexit och tekniska regler för varor – ett regeringsuppdrag, SWEDAC REP 17:4, Dnr
2017/2226, s. 22ff.
381
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Procedurer för bedömning av överensstämmelse
EU-kommissionen har uttalat att efter brexit kommer intyganden som
anmälda organ i Storbritannien redan har utfärdat inte att godtas av EU
när produkter sätts på marknaden.382 Detta innebär omedelbara effekter
för tillverkare som har anlitat anmälda organ i Storbritannien. Produkten
och den tekniska dokumentationen som rör produkten ska uppfylla
kraven när produkten sätts på marknaden varför detta inte bör påverka
produkter som satts på marknaden innan brexit.
Anmälda organ måste, som ovan nämnts, vara etablerade inom EU, EES
eller Turkiet. Att anmälda organ inte kan vara etablerade i Storbritannien
innebär att tillverkare som har anlitat dem kanske måste inleda nya
samarbeten med organ i EU:s andra medlemsstater, men detta är
beroende av hur de anmälda organen väljer att etablera sig och hur de
erbjuder sina tjänster. Det är dock möjligt att detta leder till
omställningskostnader för tillverkare i Storbritannien och övriga EU.
Brexit utan en särskild avtalslösning kommer inte bara att påverka
tillverkare utan också de anmälda organen i Storbritannien som, om de
vill fortsätta med sin verksamhet, måste etablera sig inom EU.
Eftersom Storbritanniens och EU:s lagstiftning inte kan tillämpas på
samma sätt vid ett avtalslöst brexit riskerar tillverkare också att behöva
utföra dubbla procedurer för bedömning av överensstämmelse, det vill
säga mot brittisk och EU-lagstiftning. Det är inte längre fråga om
harmoniserad lagstiftning utan två rättssystem.
Beroende på vilken lösning ett nytt avtal innehåller om bedömning av
överensstämmelse kan de anmälda organen få en något annorlunda roll
som s.k. utsedda organ enligt ett mellanstatligt avtal. De arbetar då enligt
lagstiftningen i den andra parten till avtalet. Utsedda organ kan bedöma
överensstämmelse mot EU:s regler men vara belägna i ett tredjeland om
detta ingår i avtal om ömsesidigt erkännande (MRA).

20.3 Önskvärda lösningar för tekniska regler
Effekterna för tillverkare, importörer och distributörer är en konsekvens
av att brexit skapar parallella brittiska regler i förhållande till EU:s
produktlagstiftning. Som vi kommer att belysa nedan finns det flera
lösningar som skulle bidra till att mildra de negativa effekterna av brexit.
Dessa illustreras med alternativ från existerande frihandelsavtal och avtal
om ömsesidigt erkännande.

Notice to stakeholders – Withdraw of the United Kingdom and EU rules in the field
of industrial products, European Commission DG for Internal market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Bryssel den 22 januari 2018, s. 3.
382
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Graden av gemensamma tekniska regler och hantering av regelmässiga
skillnader varierar kraftigt i omfattning och ambition mellan olika avtal.
EU:s inre marknad är den mest avancerade avtalsmodellen för att
undvika tekniska handelshinder. EU bör därför sträva efter så stor
överensstämmelse som möjligt med rådande situation, dvs. så hög grad
som möjligt av gemensamma, harmoniserade regelverk, ömsesidigt
erkännande av nationella regler och bedömning av överensstämmelse.
Figuren på nästa sida, sammanfattar hur tre aspekter (harmoniserade
regler, hantering av regelmässiga skillnader för nationella regler och
förfaranden för bedömning av överensstämmelse) hanteras i olika
befintliga frihandelsavtal.
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(1) Principen om ömsesidigt erkännande samt förordningen om ömsesidigt erkännande
(förordning (EG) nr 764/2008) gäller också på produkter som lagligen saluförts i Eftaländerna som är part till EES-avtalet men bara för produkter som har sitt ursprung i de
länderna.
(2) Tillnärmning av EU lagstiftning bygger på beslutet nr 1/95 av associeringsrådet för EG
och Turkiet av den 22 december 1995 om genomförande av den slutgiltiga fasen av
tullunionen (EGT L 35, 13.2.1996)
(3) Skyldigheten att tillämpa principen om ömsesidigt erkännande på produkter som lagligen
tillverkats och/eller saluförts i Turkiet grundas på artiklarna 5–7 i beslut nr 1/95 av
associeringsrådet för EG och Turkiet av den 22 december 1995 om genomförande av den
slutgiltiga fasen av tullunionen (EGT L 35, 13.2.1996), i vilket det föreskrivs att åtgärder
med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner ska avskaffas mellan EU och
Turkiet. Enligt artikel 66 i beslut nr 1/95 ska artiklarna 5–7 när de genomförs och
tillämpas på produkter som omfattas av tullunionen tolkas i enlighet med relevanta domar
i EU-domstolen. De principer som följer av domstolens rättspraxis i frågor som rör
artiklarna 34 och 36 i EUF-fördraget, särskilt Cassis de Dijon-målet, gäller därför EUmedlemsstaterna och Turkiet.
(4) Enligt de bilaterala avtalen mellan Schweiz och EU tillämpas EU-lagstiftningen antingen
genom att använda liknande termer och regler i schweiziska rättsakter eller genom
hänvisningar till EU:s sekundärrätt. Det innebär att det finns en stor grad av teknisk
harmonisering (inom de sektorer som omfattas av de bilaterala avtalen) som bygger på
autonom anpassning i Schweiz.
(5) Avtalet mellan EU och Schweiz om ömsesidigt erkännande I samband med bedömning av
överensstämmelse, (2002, Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 114/369)
avgör vilka tekniska regler (europeiska och schweiziska) anses som likvärdiga.
Bedömning av överensstämmelse för EU-marknaden kan i så fall utföras av ett
schweiziskt utsett organ för överensstämmelse, och baserat på schweiziska tekniska
regler, eller EU: s tekniska regler där de rättsliga bestämmelserna inte anses vara
likvärdiga.
(6) Schweiz införde Cassis de Dijon-principen ensidigt 2010.
(7) Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial products.
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Teknisk harmonisering – gemensamma regler
Storbritannien har i den föreslagna Withdrawal Bill uttryckt att man
avser att ”ta över” EU:s lagstiftning i samband med brexit. Det är dock
viktigt att påpeka att även om Storbritannien inför EU:s
produktlagstiftning i nationella rättsakter innebär detta inga skyldigheter
för EU att godta brittiska tekniska regler efter brexit. De materiella
kraven i den brittiska lagstiftningen kommer sannolikt också att avvika
över tid allteftersom brittiska myndigheter och domstolar tillämpar och
tolkar reglerna och det stiftas nya brittiska lagar.
De EU-regler som blir en del av det brittiska rättssystemet saknar de
överordnade principer som kan utgöra tolkningsbakgrund inom EU..
Redan från och med att reglerna införs i Storbritannien kommer många
av dessa skillnader finnas och vara svåra att överblicka. En ny
avtalslösning bör därför, för att vara effektiv, innehålla bestämmelser
som garanterar gemensam tolkning av reglerna.
EU:s och Storbritanniens gemensamma bakgrund vad det gäller
produktregleringar bör innebära en positiv utgångspunkt för att kunna
förhandla om ett långtgående regleringssamarbete i ett nytt avtal. Det ger
också en grund för att lösa marknadstillträde för EU och Storbritannien
även efter brexit. Storbritannien behöver då göra åtaganden som innebär
att de gör viss harmoniserad lagstiftning till nationell genom någon form
av regleringssamarbete383 och åta sig att informera EU om eventuella
ändringar i tekniska krav och inom olika produktkategorier. Nedan
framgår avtalsförutsättningar för och omfattningar av produktregler i
några representativa frihandelsavtal som EU har ingått.
Tekniska regler i långtgående frihandelsavtal
EES-avtalet, associeringsavtalet med Turkiet, och i mindre utsträckning
MRA med Schweiz, innehåller bestämmelser om anpassning av nationell
lagstiftning till EU:s tekniska regler för att garantera tillgång till den inre
marknaden. I icke-harmoniserade sektorer, där det inte finns några
gemensamma regler, är det intressant att poängtera att medlemsstaterna i
EES, Schweiz och Turkiet omfattas av anmälningsförfarandet för
nationella tekniska regler och en funktion för ömsesidigt erkännande av
produktkrav.

383

I flertalet av EU:s frihandelsavtal finns åtaganden från EU:s handelspartners att
harmonisera sin produktsäkerhetslagstiftning med produktsäkerhetsdirektivet.
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Syftet med EES-avtalet384 är att skapa ett homogent europeiskt
ekonomiskt samarbetsområde så att alla 31 EES-länder (dvs. EU:s och
EES medlemsstater) och deras ekonomiska aktörer omfattas av samma
rättigheter och skyldigheter. Dessa länder ingår i EU:s inre marknad. En
produkt som släpps ut på marknaden i enlighet med harmoniserade
tekniska krav eller med stöd av ömsesidigt erkännande av nationella
tekniska föreskrifter, ska cirkulera fritt i hela EES-området.
I utbyte mot tillträde till den inre marknaden kräver EES-avtalet en hög
grad av införlivande av EU:s regelverk i de nationella rättssystemen i de
deltagande staterna. EES-länderna ska anta i princip alla bestämmelser
som är relevanta för den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och
kapital.385
Det bör noteras att EES-avtalet har ett mer begränsat tillämpningsområde
än EU:s regelverk när det gäller fri rörlighet av varor. Det finns vissa
avvikelser och undantag från bestämmelser i EU-fördragen samt från
produktspecifika regler. Till exempel är handeln med jordbruksprodukter
och fiskeriprodukter inte helt liberaliserad eller harmoniserad (även om
tekniska regler om livsmedelsäkerhet sedan år 2010 är samordnade
mellan EES- och EU-länderna).386 Det finns särskilda avtal om fiske och
handel med jordbruksprodukter.387
Principen om ömsesidigt erkännande av produkter som uppfyller
nationella krav är också en del av EES-avtalet. I förhållande till EESländerna gäller principen bara för produkter som har sitt ursprung i de
länderna, vilket inte är en förutsättning inom EU. För att kunna dra nytta
av det ömsesidiga erkännandet måste varorna dessutom vara lagligen

384

Artikel 2 (a) EES: termen "avtal" avser huvudavtalet, dess protokoll och bilagor samt
de akter som avses i denna
385
Dessutom innehåller avtalet övergripande policys strikt relaterade till de fyra
friheterna: socialpolitik (inklusive hälsa och arbetsmiljö, arbetsrätt och jämställdhet av
män och kvinnor); konsumentskyddspolitik, miljö, statistik och bolagsrätt. Ett antal
policys, såsom de som gäller forskning och teknisk utveckling, som inte grundar sig på
EU:s regelverk eller rättsligt bindande akter, men genomförs genom
samarbetsaktiviteter.
386
I princip ingår inte handel med jordbruksvaror i EES-avtalet. Emellertid har parterna
i EES-avtalet förbundit sig att nå en gradvis liberalisering av handeln med
jordbruksvaror. Dessutom bestämmer EES-avtalet förmånshandelsordningarna för vissa
bearbetade jordbruksvaror. Protokoll 3 till avtalet reglerar förmånshandeln med
bearbetade jordbruksprodukter.
387
I princip ingår inte handel med jordbruksvaror i EES-avtalet. Emellertid har parterna
i EES-avtalet förbundit sig att nå en gradvis liberalisering av handeln med
jordbruksvaror. Dessutom bestämmer EES-avtalet förmånshandelsordningarna för vissa
bearbetade jordbruksvaror. Protokoll 3 till avtalet reglerar förmånshandeln med
bearbetade jordbruksprodukter.
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saluförda inom EES.388 I fråga om produkter bygger även avtalet med
Turkiet på att vissa produktregler harmoniseras med EU. Dessa länder
antar och tillämpar EU:s lagstiftning vilket medför fri rörlighet för
produkterna som avtalet omfattar.
EU:s frihandelsavtal med Schweiz står ut ifråga om omfattning av de
sektorer som avtalet omfattar, vilket också EES gör. Till skillnad från
EES-avtalet bygger produktregleringarna på ömsesidigt erkännande av
motpartens regler, inte harmonisering såsom EES.
Associeringsavtalet (DCFTA) mellan EU och Ukraina bygger också på
harmonisering mellan EU:s och Ukrainas lagstiftning och tillämpning av
EU-regelverket inom Ukrainas rättsordning. Avtalet listar de
lagstiftningsområden som Ukraina ska harmonisera med EU:s regler.
Harmoniseringen omfattar både horisontella aspekter såsom allmän
produktsäkerhet och regler om bedömning av överensstämmelse men
också mycket av den sektorsspecifika lagstiftning som är aktuell i den här
utredningen. Avtalet omfattar således maskiner, elektromagnetisk
kompatibilitet, lågspänningsutrustning medicinteknisk utrustning,
radioutrustning, förpackningar, med mera.
Att ett land anpassar sin lagstiftning till EU:s harmoniseringslagstiftning
kan ske genom så kallade ACAA (Agreements on Conformity Assessment
and Acceptance of Industrial Products). Avtalet med Ukraina innehåller
ett ACAA och förutsätter därmed fullständig samstämmighet med EU:s
produktlagstiftning, inklusive användningen av standarder och
genomförandet i övrigt.
EU måste meddela kommissionen och övriga medlemsstater om förslag
till tekniska föreskrifter som de planerar att anta. Medlemsstaterna måste
också tillhandahålla en förklaring till varför reglerna är nödvändiga.
Proceduren för detta finns som tidigare nämnts i anmälningsdirektivet.389
Medlemsstaterna uppmuntras att använda en standardiserad klausul om
ömsesidigt erkännande i alla föreskrifter, för att på så sätt sprida
användningen av det ömsesidiga erkännandet bland myndigheter och
ekonomiska aktörer.390 Tekniska regler som inte är anmälda och som de
andra medlemsstaterna inte har fått möjlighet att yttra sig över får inte
388

Produkterna från Efta-stater ska uppfylla urspungsreglerna i protokoll 4 till EESavtalet. Skillnaden har sin förklaring i att EES-avtalet är ett frihandelsavtal och inte en
tullunion.
389
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) nr 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster.
390
Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén: Varupaketet: stärkt förtroende för den inre
marknaden COM(2017) 787 final, Bryssel den 19.12.2017. Sida 9.
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tillämpas nationellt. Motsvarande skyldigheter finns för EES
medlemsstater och Turkiet. En liknande lösning bör eftersträvas i ett
avtal med Storbritannien. Motsvarande verktyg i andra avtal saknar
samma styrka för att motverka handelshinder. Att tekniska regler inte får
tillämpas om de inte är anmälda är en stark kraft för att skapa transparens
i regelgivningen.
Tekniska regler i mindre långtgående frihandelsavtal
I motsats till de ovan nämnda avtalen grundar sig frihandelsavtalen med
Japan, Korea och Kanada (Ceta) inte på gemensamma regler eller
tillnärmning av lagstiftningen för produkter. Avtalen löser inte de
skillnader som olika tekniska regler innebär i någon större utsträckning.
Avtalen innebär begränsade regelsamarbeten och ömsesidiga
erkännanden baserade på internationell standardisering och för
ömsesidigt erkännande av resultat för bedömning av överensstämmelse.
Avtalen med Japan och Korea är särskilt relevanta för den här
utredningen eftersom avtalen tar upp ömsesidigt erkännande av
typgodkännanden på fordonsområdet, men i olika utsträckning.
Vad gäller bedömning av överensstämmelse innehåller alla tre avtalen ett
avtal om ömsesidigt erkännande av resultat från bedömning av
överensstämmelse (MRA), och parterna kan utse organ för bedömning av
överensstämmelse, så kallade utsedda organ. Avtalen innehåller
bestämmelser om när den andra statens tillsyn över organ för bedömning
av överensstämmelse ska erkännas av EU respektive den andra staten.
Man kan säga att genom MRA godkänner länderna varandras förmåga att
utöva tillsyn på sina respektive territorier men inte varandras
produktkrav.391 MRA förutsätter alltså inte någon harmonisering mellan
ländernas krav på produkter.392 MRA är begränsade till de
produktsektorer som listas i avtalen.
Innehållet i Ceta etablerar inte på egen hand någon allmän princip om
ömsesidigt erkännande. I kapitlet om regulativt samarbete finns dock en
skrivelse som uppmuntrar parternas lagstiftare att utbyta erfarenheter och
information samt identifiera områden där de kan samarbeta för att uppnå
ekvivalenta regler. Allt samarbete enligt Ceta är dock frivilligt och såväl
EU som Kanada har kvar sin autonomi vad gäller att anta nya regler. På

391

För närvarande har EU slutit MRA med Australien, Israel, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz och USA.
392
Se exempelvis Annex 1 till Protocol on the mutual acceptance of the results of
conformity assessment i CETA.
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varuområdet innehåller Ceta alltså inte någon högre grad av
harmonisering eller ömsesidigt erkännande.
Vad som inte framgår helt tydligt i illustrationen ovan är att Ceta
innehåller ett avancerat och mer integrerande MRA som förutsätter ett
djupare samarbete mellan EU och Kanada om bedömning av
överenstämmelse. Även om funktionen är mer integrerande är den
samtidigt mer komplicerad och därmed kostsam.
Ett annat exempel på ett utökat MRA som är baserat på att ett land
anpassar sin lagstiftning till EU:s harmoniseringslagstiftning är som sagt
ACAA. Ett ACAA förutsätter fullständig samstämmighet med EU:s
produktlagstiftning, inklusive användningen av standarder och
genomförandet i övrigt. Avtalet med Ukraina innefattar ett ACAA och
möjliggör ömsesidigt erkännande för de produkter som listas i avtalet.393
Inom de områden för vilka Ukraina har åtagit sig att anpassa sin
lagstiftning till EU:s.

20.4 Slutsatser
EES-avtalet erbjuder den minst handelsstörande lösningen med
harmoniserad lagstiftning, mekanismer för enhetlig tillämpning och
myndighetssamarbete. Anmälningsproceduren för de regler som inte är
harmoniserade fungerar i praktiken som ett remissförfarande och
motverkar därmed onödigt handelsstörande regler. Lösningen innebär
också att tillverkares och importörers etablering förblir på den inre
marknaden. Lösningen för bedömning av överensstämmelse förblir
dessutom densamma.
Det utökade MRA med Schweiz innehåller inte harmoniserad
lagstiftning, däremot ömsesidigt erkännande av motpartens lagstiftning.
Avtalet är inte lika omfattande som EES-avtalet. För många produkter
innehåller avtalet ett ömsesidigt erkännande av att tillverkare kan vara
etablerade på den andra statens territorium. De utsedda organ som är
verksamma i Schweiz kan utföra sina bedömningar mot likvärdig
lagstiftning. Det är en lösning som skapar tämligen gott marknadstillträde
men innebär högre grad av osäkerhet jämfört med harmoniserad
lagstiftning,
En frihandelsavtalslösning som den med Ukraina innebär att Ukraina
övertar mycket av EU:s produktlagstiftning. Detta gäller både
övergripande regelverk som marknadskontroll och bedömning av
överensstämmelse, men också produktspecifik lagstiftning. Ukraina
förbinder sig att ersätta tidigare standarder med standarder framtagna av
393

Se annex III till DCFTA mellan EU och Ukraina.
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CEN och CENELEC. Det är kortsagt en mycket integrerande lösning
som ligger nära EES till sin omfattning på produktområdet.
Andra MRA-lösningar innehåller genomgående en funktion för att
ömsesidigt erkänna resultat från bedömning av överensstämmelse.
Särskilt relevant för den här utredningen är att frihandelsavtalen med
Japan och Korea innehåller lösningar på fordonsområdet. Lösningen i
avtalet med Japan är mer långtgående men precis som i avtalet med
Korea baserat på internationella föreskrifter som har tagits fram inom
UN/ECE och som har antagits av avtalsparterna.

21 EU:s kemikalie- och biocidregelverk
Flera av de sektorer och produkter som identifierats inom ramen för
utredningen omfattas av kraven i förordningen om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach),
förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar (CLP) och Biocidförordningen, eftersom de använder
kemikalier i sin produktionsprocess. Det kan också vara så att de handlar
med varor som innehåller kemikalier. Dessa regelverk hanteras därför
horisontellt snarare än under något specifikt sektors- eller produktavsnitt.
De ovan nämnda regelverken är dessutom viktiga för ett flertal svenska
sektorer som inte omfattas av denna utredning. Nedan följer en
genomgång av regelverken, vilka konsekvenser som ett avtalslöst brexit
kan innebära samt några övergripande slutsatser.

Reach-förordningen
Förordningen (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach-förordningen) syftar
bland annat till att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och
miljö.
Grundprincipen i Reach-förordningen är att den som tillverkar eller
importerar kemiska ämnen, överstigande 1 ton per år, ska registrera
ämnena hos den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Ämnen som
inte är registrerade får inte släppas ut på den inre marknaden.394
Förordningen bygger på den så kallade försiktighetsprincipen som avser
att säkerställa en hög nivå av skydd för miljön tack vare förebyggande
beslutsfattande vid risk.395

394

Kemikalieinspektionen, Reach-EU:s kemikalieförordning, januari 2015.
Artikel 191 (2) FEUF och Meddelande (KOM(2000) 1 slutlig) om
försiktighetsprincipen. Se även Artikel 1(3) i förordning (EG) nr 1907/2006.
395
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Registreringsskyldigheten enligt Reach åligger tillverkare och importörer
som tillverkar ett kemiskt ämne inom EU och EES (Island, Norge och
Lichtenstein) eller importerar ett kemiskt ämne till EU och EES.396
Registreringskraven gäller även ämnen som ingår i blandningar397 samt
ämnen som avsiktligt avges från varor398. En leverantör av kemikalier
utanför EU kan utse en så kallad ”enda representant” inom EU, som
fullgör de skyldigheter som gäller enligt Reach i det importerade
företagets ställe.399 Under de samtal som Kommerskollegium har
genomfört med branschorganisationer och företag verksamma inom de
relevanta sektorerna har det framkommit att förändrade förutsättningar
kopplat till Reach främst påverkar dessa indirekt, det vill säga genom
påverkan på produktionsmöjligheterna, snarare än direkt genom förändrat
marknadstillträde. Detta beror på att företagen primärt inte tillverkar eller
importerar kemikalier utan klassificeras som nedströmsanvändare enligt
Reach-förordningen. En nedströmsanvändare är en fysisk eller juridisk
person, annan än tillverkaren eller importören, som är etablerad i
gemenskapen och använder ett ämne i sin industriella eller professionella
verksamhet.400

Biocidförordningen
Biocidförordningen syftar till att harmonisera den inre marknaden för
biocidprodukter samtidigt som en hög skyddsnivå för både människors
och djurs hälsa och miljön säkerställs. Med biocidprodukt avses kemiska
bekämpningsmedel401
Biocidprodukter som inte har godkänts i enlighet med förordningen får
inte tillhandahållas på marknaden eller användas.402 Fram till och med
2014 kommer det att finnas nationella bestämmelser om biocider inom
EU och EES.403Ansökningar om produktgodkännande kan antingen göras
nationellt med efterföljande ömsesidiga erkännande av godkännandet i
396

Artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93.
397
Artikel 6 i förordning (EG) nr 1907/2006
398
Artikel 7 i förordning (EG) nr 1907/2006
399
Artikel 8 i förordning (EG) nr 1907/2006.
400
Artikel 3.13 i förordning (EG) nr 1907/2006.
401
”Varje ämne eller blandning som består av, innehåller eller genererar ett eller flera
verksamma ämnen avsedda att förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av
eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer på annat sätt än enbart
genom fysisk eller mekanisk inverkan”, se Artikel 3.1 (a) i förordningen (EU) nr
528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av
biocidprodukter.
402
Artikel 17 i förordningen (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om
tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.
403
Artikel 89 i förordningen (EU) nr 528/2012.
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andra medlemsstater,404 eller som unionsgodkännande405 eller
godkännande enligt ett förenklat förfarande.406 Ansökan om
unionsgodkännande av en biocidprodukt görs till kemikaliemyndigheten,
ECHA. Ansökningar om produktgodkännande ska göras av den som
ansvarar för utsläppandet på marknaden av biocidprodukten. En
biocidprodukt som har fått ett unionsgodkännande enligt förordningen får
tillhandahållas på marknaden, vilket innefattar EU, EES-länderna och
Schweiz utan att något ömsesidigt erkännande behövs.407 Detta gäller
även för biocidprodukter som godkänts enligt det förenklade
förfarandet.408

CLP-förordningen
Den som tillhandahåller kemiska ämnen i EU, och EES måste följa CLPförordningen om klassificering, märkning och förpackning. 409 CLP
kompletterar Reach- och Biocidförordningen och garanterar att
arbetstagare och konsumenter får tydlig information om kemiska
produkters inneboende egenskaper. Vilka skyldigheter som en leverantör
(tillverkare, importör, nedströmsanvändare och distributör) av kemiska
produkter har enligt CLP beror huvudsakligen på leverantörens roll i
distributionskedjan. Förordningen inför en skyldighet för tillverkare,
importörer och nedströmsanvändare att klassificera kemiska produkter
som släpps ut på marknaden samt för alla leverantörer att märka och
förpacka kemiska produkter som släpps ut på marknaden. Tillverkare,
producenter av varor och importörer ska även klassificera de ämnen som
inte släpps ut på marknaden vilka omfattas av registrerings- eller
anmälningsplikten enligt Reach-förordningen.
Inom ramen för UN/ECE finns ett globalt harmoniserat system för
klassificering och märkning av kemikalier, Globally Harmonised System
of Classification and Labelling (GHS), utvecklat. Syftet med GHS är att
underlätta handeln med kemiska produkter samt att bidra till ökad
säkerhet på kemikalieområdet. GHS innehåller även regler om
säkerhetsdatablad.410 GHS är inte bindande men EU har infört GHS i sin
lagstiftning genom CLP.
404

Artikel 29, 33 och 34 i förordning (EU) nr 528/2012.
Artikel 41 i förordning (EU) nr 528/2012.
406
Artikel 26 i förordning (EU) nr 528/2012.
407
Artikel 41 i förordning (EU) nr 528/2012.
408
Artikel 27 i förordning (EU) nr 528/2012.
409
Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
410
ST/SG/AC.10/30/Rev.7 Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals (GHS), seventh revised edition, United Nations, New York and
Geneva, 2017, Annex IV. Bestämmelserna är införda i Reach-förordningen artikel 31
och bilaga II.
405
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21.2 Kemikalier och biocider vid brexit utan avtal
Reach gäller endast aktörer inom EU. Detta innebär att företag i
Storbritannien som importerar, exporterar eller tillverkar kemiska ämnen
inte längre kommer att omfattas av Reach och därmed inte heller
omfattas av registreringskraven.
Registreringar av kemiska ämnen som företag eller s.k. enda
representanter i Storbritannien har gjort kommer efter brexit att bli
ogiltiga inom EU. Reglerna kräver att den som registrerar kemiska
ämnen måste vara en tillverkare eller en importör av kemiska
produkter411 och etablerad inom EU eller EES.412 Efter brexit kan den
som är etablerad i Storbritannien inte längre registrera kemiska ämnen
enligt Reach. Detta gäller även i de fall där ett flertal företag tillsammans
har registrerat kemiska produkter gemensamt (joint submission) och där
den ledande registranten är etablerad i Storbritannien. För att den
kemiska produkten fortsatt ska vara registrerad krävs att den ledande
registranten är etablerad inom EU eller EES eller att ett av de andra EUeller EES-baserade företagen övertar rollen som ledande registrant.
Detta innebär att EU- eller EES-baserade företag som idag köper
kemiska ämnen från Storbritannien inte längre kommer att köpa detta
från ett EU-land, utan istället importera dessa från tredjeland. Eftersom
enda representanter måste vara etablerade inom EU gäller detta också i
de fall där handeln sker med företag utanför EU som idag har en ”enda
representant” etablerad i Storbritannien.413 Kemikalier som har
registrerats av sådana företag kommer efter brexit inte längre att vara
registrerade eftersom den enda representanten nu befinner sig utanför
EU/EES.
Konsekvensen av detta blir att de EU-baserade importörerna, om de vill
fortsätta handla med ämnena, måste ansvara för att registrera
kemikalierna enligt Reach-förordningen. Finansiella kostnader och
eventuella administrativa kostnader förknippade med registrering
kommer därmed att ligga på de importerande företagen. Detta gäller så
länge den enda representanten som har registrerat ämnet fortsatt är
etablerad i Storbritannien. Om företaget eller den enda representanten
etablerar sig i EU kringgås problematiken.
För att inneha ett tillstånd att sälja biocidprodukter på EU:s inre marknad
krävs att företaget är etablerat inom EU, EES eller inom Schweiz med

411

Artikel 3.7 i förordning (EG) nr 1907/2006.
Artikel 3.4, 3.9 samt 3.11 i förordning (EG) nr 1907/2006.
413
Artikel 8 i förordning (EG) nr 1907/2006.
412
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vilka EU har ett avtal om ömsesidigt erkännande.414 Ett avtalslöst brexit
innebär därmed att brittiska företags nuvarande tillstånd att sälja
biocidprodukter inom EU, EES och Schweiz upphör att gälla, så länge de
inte etablerar sig inom EU och meddelar ECHA om detta. Brittiska
företag kommer heller inte kunna ansöka om nya produktgodkännande
enligt biocidförordningen efter utträdet. Produkter som ursprungligen
utvärderats av Storbritannien, och senare blivit godkända av
kommissionen eller andra medlemsstater genom ömsesidigt erkännande
kommer dock fortsatt att vara tillåtna på den inre marknaden även efter
brexit, så länge aktören är etablerad inom EU, EES eller Schweiz.
Leverantörer i Storbritannien kommer inte att omfattas av kraven i CLPförordningen efter brexit och behöver således inte längre klassificera och
märka produkterna enligt förordningen. För det fall märkning sker enligt
likalydande regler som Storbritannien genomför ensidigt, utan ett avtal
med EU, innebär det ingen förändring vad det gäller ansvaret för
märkningen. Produkter som inte följer CLP-förordningen får inte släppas
på marknaden i EU. Konsekvensen av detta blir att produkter som
produceras i Storbritannien måste följa kraven i CLP för att kunna sättas
på EU-marknaden. De krav på märkning som följer av GHS kommer
dock att fortsätta vara gällande i Storbritannien efter brexit eftersom de
fortsatt omfattas av GHS-avtalet.

21.3 Slutsatser kemikalier och biocider
Det finns idag ett antal initiativ och avtal inom kemikalieområdet som
syftar till att öka samarbetet och underlätta handel mellan EU och
tredjeland. EU har idag avtal med EES-länderna som omfattas av Reach.
Enligt Reach-förordningen kan också företrädare för tredjeländer delta i
ECHA:s arbete415 och för närvarande har ECHA samarbetsavtal med
Australien, Kanada, USA och Japan. Utöver detta har EU som nämnts
ovan avtal med Schweiz inom biocidområdet. Vi har inte i denna
utredning djupanalyserat potentiella lösningar för Reach,
Biocidförordningen och CLP i samband med brexit eftersom regelverken
inte direkt påverkar de utvalda sektorernas och produkternas
marknadstillträde. För det fall produkterna fortsatt kommer att importeras
från Storbritannien kommer ansvaret som importör falla på den som för
in produkten i EU eller EES. Detta kan få effekter för företags kostnader
och hur de organiserar sin verksamhet men är beroende på vilket ämne

414

Consolidated version of the Agreement between the European Community and the
Swiss Confederation on mutual recognition in relation to conformity assessment,
kapitel 18.
415
Artikel 106 i förordning (EG) nr 1907/2006.
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det är fråga om och om det finns lämpliga tillverkare eller importörer
inom EU att handla med.
Det står dock klart att Storbritanniens utträde ur EU, och därmed även
dessa regelverk, kommer att påverka möjligheterna för fortsatt handel
mellan Storbritannien och EU. Som nämnts kommer de för denna
utredning utvalda sektorerna och specifika produkterna inte nekas
marknadstillträde i och med upphörandet av dessa regelverk. De kommer
dock mest troligt att påverkas indirekt genom att möjligheterna att
producera varor som omfattas av dessa regleringar försvåras. Det är
därför av stor vikt att lösningar för dessa regelverk prioriteras i
kommande avtalsförhandlingar mellan Storbritannien och EU.

22 Handel med trävaror
De varor som behandlas i detta och följande kapitel är baserade på det
urval av sektorer som gjordes i avsnitt 2.6.

22.1 Kort om handel med trävaror
Under 2014-2016 exporterade Sverige trä och trävaror till Storbritannien
för ett genomsnittligt värde av 5,6 miljarder kronor, vilket innebar att
sektorn var den femte främsta för Sveriges export till Storbritannien. År
2014 understödde exporten till Storbritannien 2 000 jobb i träsektorn,
varav 1 600 var direkt understödda.
Av Sveriges totala export av trä och trävaror gick 17 procent till
Storbritannien, och den andelen har legat stabilt mellan 16 och 19
procent under de senaste 20 åren. Storbritannien har under hela den
tidsperioden varit en av Sveriges främsta exportmarknader, varav under
flera år den främsta (andra år den näst främsta). Under de senaste tio åren
har Storbritannien och Norge varit de klart främsta exportmarknaderna
före Danmark, Tyskland, Nederländerna, Japan och Egypten.
Trä och trävaror utgjorde 7 procent av Sveriges totala export till
Storbritannien under 2014-2016, jämfört med knappt 1 procent för övriga
EU-länder. Sektorn var särskilt viktig även för Lettlands, Estlands,
Finlands och Litauens export till Storbritannien. Från början av 90-talet
fram till början av 10-talet var Sverige den främsta exportören av trä till
den brittiska marknaden i hela världen, men under de senaste åren har
USA och Kina ”gått om” Sverige.
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Sveriges export av trä till Storbritannien utgjordes till mer än 90 procent
av virke416 (HS 4407). För just den typen av trävaror är Sverige den i särklass främsta exportören till Storbritannien, med en exportandel på 35
procent under 2016, jämfört med 11 procent för trä och trävaror (HS 44) i
stort.
Figur 14. Sveriges och vissa övriga EU-länders export av trä och trävaror (HS 44) som andel av total
varuexport till Storbritannien, år 2011–2016
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22.2 EU:s regler för trävaruhandeln
Hälsoskyddsregler (växtskyddsregler)
EU-länderna har gemensamma regler som gäller när växterna flyttas
inom EU eller inom ett enskilt EU-land. Syftet med reglerna är att
minska risken att allvarliga växtskadegörare kommer in i och sprids inom
EU. Därför krävs växtpass när man handlar med eller flyttar växter och
växtprodukter. Växtpasset ska visa att växterna är fria från allvarliga
skadegörare.
Reglerna finns i EU:s förordning om skyddsåtgärder mot
växtskadegörare, växtskyddsförordningen417. Förordningen innehåller
416

Officiell beskrivning: Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av > 6 mm. På mer detaljerad nivå framgår att
det rör sig om virke av ädelgran och furu.
417

Sverige

EU-förordning 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
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regler för sådana växtskadegörare som orsakar allvarliga negativa
effekter av ekonomisk, social eller miljömässig karaktär, det vill säga
sådana som uppfyller fastlagda kriterier för att klassas som
karantänskadegörare. Det finns skadegörare som är spridda i stora delar
av EU men som finns i mycket begränsad omfattning, eller inte alls i
andra delar. Ett land eller område kan bli erkänt som skyddad zon för en
växtskadegörare som är spridd i andra delar av EU men bevisligen inte
finns i detta område. Det innebär att växter eller växtprodukter (inklusive
trävaror) som förs in till en skyddad zon inte får föra med sig de
växtskadegörare som den skyddade zonen gäller för.
Växtpasset ska visa att växterna eller växtprodukterna är godkända att
föra in i den skyddade zonen. Skyddade zoner bidrar till möjliggöra
fortsatt handel med växter och växtprodukter samtidigt som det minskar
risken för att nya områden drabbas av kostsamma skadeangrepp. Sverige
har fyra skyddade zoner och Storbritannien har också ett antal skyddade
zoner, bland annat omfattande områden på Nordirland. Några av
Storbritanniens skyddade zoner berör skadegörare som angriper barrträd
och som har mer eller mindre stor utbredning i Sverige. Dagens krav för
införsel till Storbritannien innebär därför att trävaror av barrträ ska vara
fria från bark. Trävaror behöver då inte vara märkta med växtpass.

Tekniska regler
Produktkrav
Det har bara gått att identifiera några få övergripande regleringar på
området. I övrigt framstår det som att tekniska regler inte har någon
större inverkan på handeln.
Timmerförordningen
EU:s timmerförordning418 fastställer skyldigheter för verksamhetsutövare
som sätter timmer och trävaror på EU:s inre marknad för första gången.
Den innehåller också skyldigheter för handlare, det vill säga en person
som i samband med kommersiell verksamhet säljer eller köper timmer
eller trävaror som redan släppts ut på den inre marknaden.419
Verksamhetsutövare har skyldighet att säkerställa att man inte sätter
timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant

418

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av
skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden.
419
Artikel 1 och artikel 2 förordning (EU) nr 995/2010.
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timmer på marknaden.420 Som framgår nedan påverkar brexit
skyldigheterna för tillverkare efter brexit.
Vidare ska verksamhetsutövare som sätter timmer och trävaror på
marknaden visa tillbörlig aktsamhet. Det innebär krav på åtgärder och
förfaranden som ger tillgång till information om verksamhetsutövarens
leveranser av timmer och trävaror.421 För handlare ställs krav på
spårbarhet.422
En övervakningsorganisation ska kontrollera att verksamhetsutövare
använder systemet för tillbörlig aktsamhet på korrekt sätt. En
övervakningsorganisation ska vara etablerad inom unionen och
kontrolleras i sin tur av medlemsstaternas behöriga myndigheter.423
Enligt timmerförordningen kan organisationer som har utarbetat ett
system för tillbörlig aktsamhet erkännas som så kallade
övervakningsorganisationer.
Produktlagstiftning på byggområdet
Beroende på användning kan de svenska trävarorna som exporteras till
Storbritannien omfattas av produktlagstiftningen på byggområdet. I
byggproduktförordningen finns EU:s gemensamma regler om
byggprodukter.424 I förordningen finns regler om ansvar för tillverkare,
importörer och distributörer av byggprodukter, användning av
harmoniserade standarder och redovisning av egenskaper i form av
prestandadeklaration och CE-märkning.
Byggproduktförordningen är annorlunda jämfört med övrig
produktlagstiftning genom att den föreskriver att tillverkaren ska upprätta
en prestandadeklaration i förhållande till de väsentliga egenskaperna hos
byggprodukten som rör de grundläggande kraven för byggnadsverk.
Byggproduktförordningen innehåller en rad grundläggande krav på
byggnadsverk avseende egenskaperna bärförmåga, säkerhet vid brand,
hygien, hälsa och miljö, säkerhet och tillgänglighet vid användning,
bullerskydd, energihushållning och värmeisolering samt hållbar
användning av naturresurser.
Krav på byggnadsverk ställs i nationell rätt. Om ett eller flera
medlemsstater har krav i sina nationella byggregler som ligger inom
420

Artikel 4 förordning (EU) nr 995/2010.
Artikel 4.2 och artikel 6 förordning (EU) nr 995/2010.
422
Artikel 5 förordning (EU) nr 995/2010.
423
Artikel 8.2 (a) och artikel 8.4 förordning 995/2010.
424
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011om fastställande av
harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets
direktiv 89/106/EG.
421
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ramen för de grundläggande kraven i byggproduktförordningen, kan
kommissionen låta ta fram harmoniserade standarder som används för
bedömning av de produktegenskaper som är väsentliga att känna till för
att avgöra om de nationella kraven på byggnadsverk kan bli uppfyllda när
produkten används.
För produkter som inte omfattas av harmoniserade standarder finns
möjlighet att CE-märka på frivillig basis genom att begära en europeisk
teknisk bedömning från organ som utses av medlemsstaterna s.k.
tekniska bedömningsorgan. Precis som för den obligatoriska märkningen
får en produkt som CE-märkts på frivillig basis säljas fritt inom EU.
Byggproduktförordningen anger också ansvarsfördelningen mellan
tillverkare och tredjepartsorgan för de olika systemen för bedömning och
fortlöpande kontroll av prestanda, AVCP. EU-kommissionen beslutar
genom delegerade kommissionsförordningar vilket/vilka AVCP-system
som ska gälla för respektive harmoniserad teknisk specifikation.
En tillverkare som köper in byggprodukter utanför EU:s inre marknad
och säljer dem inom EU utgör enligt byggproduktförordningen en
importör. I byggproduktförordningen finns särskilda regler som gäller för
importörer som måste se till att det finns teknisk dokumentation och
prestandadeklaration och att de produkter som de importerar är CEmärkta.

22.3 Handel med trävaror vid brexit utan avtal
Handelsprocedurer
När Storbritannien lämnar EU kommer handeln med Storbritannien att
ske enligt de handelsprocedurer som gäller vid EU:s yttre gräns.
Storbritannien blir i handelsprocedurhänseende tredjeland, vilket innebär
att regelverk för handel med länder utanför EU blir tillämpligt.
Tullformaliteter återinförs i samband med import från och export till
Storbritannien. Övriga krav påverkas till exempel av vilka varor man
handlar med och vad som ska hända med godset i nästa steg. Mer om
handelsprocedurer, se avsnitt 14.3. När det gäller trävaror införs krav på
växtskyddskontroll, vilket bland annat innebär krav på sundhetscertifikat.
Dessa certifikat utfärdas i samband med export och kontrolleras i
samband med import. Exporten måste föranmälas till Jordbruksverket 24
timmar innan transport.

Tullar
Den svenska exporten (utförseln) till Storbritannien av trä och varor av
trä, kapitel 44, uppgick till totalt 5,4 miljarder kronor år 2016.
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Om det inte finns något nytt frihandelsavtal på plats mellan
Storbritannien och EU den dagen Storbritannien lämnar EU kommer
tullar att återinföras i handeln mellan Storbritannien och EU. Vi kan
konstatera att merparten av den svenska exporten av trä och trävaror
skulle omfattas av tullfrihet efter att Storbritannien har lämnat EU under
förutsättning att Storbritannien behåller samma tullsatser som EU. Vissa
varor kommer dock att drabbas av tull, se nedan.
Nedan visas den svenska exporten till Storbritannien fördelat på HSfyrställig nivå under år 2016425 . Här redovisas också tullsats vid import
till Storbritannien under förutsättning att Storbritannien väljer att behålla
samma mest-gynnade-nations tullsatser (MGN-tullsatser) som EU idag
tillämpar mot tredjeland. Tullsatsen vid import till EU av dessa varor
återfinns i spannet 0-10 procent beroende på varans klassificering.
Av tabellen nedan framgår att inom varje HS-kategori kan det finnas
varor med olika tullsats. Det beror på att varje HS kategori omfattas av
ett stort antal varukoder (tullpositioner) som ibland har olika tullsats.
Kap 44 – Svensk export av trä och trävaror till Storbritannien år 2016

Värde i
kronor

Tullsats vid
import till
Storbritannien
om EU:s MGNtullsats behålls

5 002 581 000

0/2/2,5

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä

262 416 000

0/3

4409

Virke, likformigt bearbetat utefter hela längden etc.

56 415 000

0

4403

Virke obearbetat etc.

35 868 000

0

4421

Andra varor av trä

19 936 000

0/4

4415

Packlådor etc.

13 358 000

3/4

4412

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor etc.

4 806 000

6/7/10

4419

Bords och köksartiklar av trä

4 457 000

0

4413

Förtätat trä

2 790 000

0

4401

Brännved

2 391 000

0

4410

Spånskivor, oriented strand board (OSB) etc.

2 341 000

7

4411

Fiberskivor av trä etc.

1 871 000

7

HS

Varubeskrivning

4407

Virke, sågat eller kluvet

4418

Källa: SCB samt Tullverkets Tulltaxa

425

HS-nr med en export överstigande en miljon kronor.
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I tabellen nedan visas de tio största exportvarorna av trä men vi har även
valt att lägga till ytterligare fem exempel på andra exportvaror inom
samma sektor som kommer att drabbas av tull.
HS 44 – Trä och trävaror, exempel på viktiga exportvaror till Storbritannien och beräkning
av ny tull

Värde i
kronor

Tullsats vid
import till
Storbritannien
om EU:s MGNtullsats behålls

Tull i
kronor

44071031 Virke, sågat eller kluvet, hyvlat av gran eller
ädelgran

2 679 615 000

0

0

44071093 Virke sågat eller kluvet, annat av furu

1 132 594 000

0

0

44071091 Virke sågat eller kluvet, annat av gran eller
ädelgran

662 134 000

0

0

44071033 Virke, sågat eller kluvet, hyvlat av furu

403 441 000

0

0

44187200 Sammansatta golvskivor, andra än mosaikgolv,
flerskiktade

142 543 000

0

0

44071015 Virke, sågat eller kluvet, slipat, längdskarvat av
barrträ

110 368 000

0

0

44189080 Byggnadssnickerier, andra slag än limträ

80 540 000

0

0

44091018 Virke bearbetat, av barrträ annat än lister för ramar
etc.

53 797 000

0

0

44031000 Virke, obearbetat, etc., målat, betsat eller
behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel

21 749 000

0

0

44182050 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar av barrträ

16 127 000

0

0

44152020 Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar;
etc.

11 886 000

3

356 580

44181050 Fönster och fönsterkarmar av barrträ

5 504 000

3

165 120

44123900 Kryssfaner (annan plywood) etc., av barrträ

4 775 000

7

334 250

44219091 Andra varor av trä, av träfiberplattor

3 893 000

4

155 720

44101110 Spånskivor av trä, obearbetade eller endast
slipade

1 267 000

7

88 690

KN-nr

Varubeskrivning

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa och egen beräkning

Vi kan konstatera att återinförandet av tullar kommer att få en negativ
påverkan för vissa varor inom trä och trävarusektorn. De största
exportvarorna omfattas dock av tullfrihet under förutsättning att
Storbritannien behåller samma tullar som EU.
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Växtskyddsregler
Krav på växtskyddskontroll
Storbritannien är generellt angeläget om att inte få in skadegörare som
kan orsaka omfattande skador på träd426 genom leveranser av trävaror,
träemballage eller levande plantor.
Om inte annan lagstiftning är på plats vid tiden för utträdet är det
rimligast att anta svenska träprodukter ska uppfylla de exportkrav som
regleras i de internationella standarder som internationella
växtskyddsorganisationen (IPPC) och dess regionala organ
växtskyddsorganisationen för Europa och medelhavet (EPPO) beslutat
om.427 Då införs krav på växtskyddskontroll i samband med import till
Storbritannien i enlighet med de standarder som finns inom IPPC428. I
Sverige är det Jordbruksverket i egenskap av nationell
växtskyddsmyndighet som utfärdar intygen för svensk export.
Storbritannien är mycket aktiva i IPPC och EPPO och ett förtätat
samarbete med Storbritannien inom dessa organisationer kan bli en viktig
faktor för att motverka att den brittiska lagstiftningen börjar avvika från
den EU-gemensamma växtskyddslagstiftningen framöver.
Det finns även gemensamma delar i de riskvärdering för växtskadegörare
som ligger till grund för de internationella standarderna på området.
Modell för fullständig riskbedömning finns inom IPPC genom den
antagna standarden för att genomföra en Pest Risk Assessment (PRA) för
växtskadegörare. Således måste de SPS-åtgärder som införs i
Storbritannien vara baserade på riskvärderingar enligt IPPC:s modell. Det
finns inom EU en lista över s.k. karantänskadegörare429 som samtliga
EU-länder följer. När Storbritannien lämnar EU behöver det inte följa
den listning för växtskadegörare som gäller för EU:s medlemsstater. De
kan, under förutsättning att det följer de riskvärderingsprinciper som

426

Till exempel skadeinsekten asiatisk långhorning
Storbritannien är genom sitt medlemskap i EU redan medlem i IPPC och
standarderna är redan del av EU:s harmoniserade fytosanitära regelverk.
428
I Internationella växtskyddskonventionens (IPPC) standard ISPM 7 och i ISPM 12
återfinns kraven på vad som ska intygas samt vägledning för framtagandet av
certifikatet. Krav på kontroll av att trä som inte är så processat att det inte kan sprida
växtskadegörare (som plywood) gäller även för allt förpackningsmaterial av trä som
medföljer sändningar av andra varor, främst aktualiseras detta för lastpallar av trä. Krav
på att träet ska vara avbarkat eller behandlat så att skadegörare inte kan överleva
återfinns i standarden ISPM 15 (regulation of wood packaging material in international
trade).
429
Med karantänskadegörare avses växtskadegörare som ännu inte är spridda i landet
och men som kan orsaka stora ekonomiska förluster eller skada miljön om de sprids.
427
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gäller i IPPC, besluta om att även andra växtskadegörare ska omfattas av
importkontroll.

Tekniska regler
Timmerförordningen ställer krav på verksamhetsutövare som sätter
timmer och trävaror på den inre marknaden för första gången samt på
handlare, det vill säga en person som i samband med kommersiell
verksamhet säljer eller köper timmer eller trävaror på den inre
marknaden. Eftersom förordningen även fortsatt gäller inom EU efter
Storbritanniens utträde innebär brexit ingen förändring för
verksamhetsutövare i EU:s andra medlemsstater.
En effekt uppstår när Storbritannien blir ett tredjeland och timret och
trävarorna exporteras stället för att sättas på EU:s inre marknad. Brexit
får till följd att verksamhetsutövare i Storbritannien inte omfattas av
timmerförordningens krav. De måste istället uppfylla brittiska krav vid
importen till Storbritannien.
För företag i Sverige som exporterar timmer och trävaror riskerar detta
att skapa ökade kostnader och merarbete eftersom ett ensidigt brittiskt
genomförande av EU-rätten inte skapar ett gemensamt rättssystem. För
den som tidigare har varit distributör, dvs. handlare, enligt
timmerförordningen i Storbritannien, innebär detta att kraven för en
verksamhetsutövare enligt Storbritanniens övertagna lagstiftning bör
gälla. Att vara verksamhetsutövare innebär ökade krav på bland annat
tillbörlig aktsamhet. Detta kan förändra förhållandena för många aktörer
men det är osäkert om det kommer att påverka hur branschen är
organiserad vid export till Storbritannien.
Även vid ett i huvudsak avtalslöst brexit är det dock möjligt för EU att
teckna ett frivilligt partnerskapsavtal (VPA) med Storbritannien om så
kallade FLEGT-licenser vilket hade förenklat import till EU.430
Licenserna utfärdas av ett partnerlands licensmyndighet. Syftet med
licenserna är att förenkla förfarandet vid import av timmer.431
På byggområdet kommer de skyldigheter som enligt byggproduktförordningen gäller för importörer att bli tillämpliga vid import av
byggprodukter till EU från Storbritannien. Det innebär krav på kontroll
av teknisk dokumentation, prestandadeklaration och CE-märkning. Före
brexit har tillverkare i Sverige kunnat sätta produkter på marknaden även

430

FLEGT står för Forest Law Enforcement, Governance, Trade licenser.
Rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med
Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen.
431

276(363)
i förhållande till Storbritannien. Efter brexit kommer tillverkarna
sannolikt att behöva utse representanter i Storbritannien, för det fall det
inte finns brittiska importörer.
När byggprodukter importeras från Storbritannien till EU kommer
bedömningar av överensstämmelse från anmälda organ i Storbritannien
inte att godtas i EU. Tillverkare av byggprodukter kommer sannolikt inte
längre att kunna sätta produkter på marknaden med stöd av teknisk
dokumentation och europeiska tekniska bedömningar som är upprättade i
Storbritannien före brexit.432
Storbritannien kommer sannolikt till en början att ha lagstiftning som är
likalydande med byggproduktförordningen, men givetvis kommer det att
krävas anpassningar och vilka anmälda organ och tekniska
bedömningsorgan (s.k. TAB) Storbritannien kommer att ha är osäkert.
Enligt förordningen kan sådana organ inte vara etablerade i tredjeländer
såsom Storbritannien. De anpassningar som behövs på grund av
lagstiftningen i Storbritannien innebär att rättsläget kommer att vara
oklart. Byggprodukter som prestandadeklareras i Storbritannien kommer
sannolikt att behöva genomgå dubbla kontroller och tester för att få säljas
i EU. Svenska produkter som exporteras till Storbritannien kan också
behöva genomgå dubbla kontroller och tester. Om så verkligen blir fallet
är dock svårt att säga eftersom det beror på vilken betydelse
Storbritannien tillmäter intyganden från anmälda organ inom EU.

22.4 Önskvärda lösningar för handel med trävaror
Tullfrihet för ursprungsvaror
Återinförandet av tullar kommer att få en negativ påverkan för vissa
varor inom trä och trävarusektorn. EU bör sträva efter tullfrihet för alla
trävaror. Ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien skulle kunna
mildra effekten av brexit under förutsättning att företagen kan uppfylla
ursprungsreglerna.
Trävaror räknas som industrivaror i tullförhandlingar och brukar därför
inkluderas i EU:s frihandelsavtal. EU har inom ramen för WTO bundit
sina tullar vid nolltullar för merparten av tullpositionerna inom kapitel
44. I vissa fall har EU valt att ha en längre avvecklingstid för vissa varor
som bedöms som mer känsliga innan full tullfrihet medges men det borde
inte vara aktuellt i det här fallet.

EU-kommissionens Notice to Stakeholders – Withdrawal of the Unitedkingdom and
EU rules in the field of industrial products, Bryssel, den 22 januari 2018, s. 3.
432
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Ursprungsregler används för att slå fast en varas ekonomiska ursprung
och fungerar som en säkerhetsmekanism som garanterar att de sänkta
tullarna i ett frihandelsavtal tillfaller avtalsparterna. Att uppfylla reglerna
medför en kostnad för ekonomiska operatörer och denna kostnad måste
vägas mot den fördel som preferenstullen innebär. De produkter som
omfattas av MGN-nolltull kan helt bortse från ursprungsreglerna då dessa
endast är relevanta för varor med tullpreferens.
Även om det finns ett par etablerade principer för att bestämma ursprung
kan ursprungsreglerna variera mellan olika avtal, i såväl språk, design
som substans. För mer om ursprungsregler se faktaruta i kapitel 18.1.

HS 4407 – Virke av barrträ, sågat eller kluvet
Ceta433

Korea FTA

PEM

A change from any
other heading.

Manufacture from
materials of any
heading, except that of
the product
(Ex Chapter 44)

Manufacture from
materials of any
heading, except that of
the product
(Ex Chapter 44)

Planing, sanding or
end-jointing (Ex 4407)

Planing, sanding or
end-jointing (Ex 4407)

De produktspecifika reglerna i Korea FTA och PEM ser likadana ut med
en kapitelregel baserad på nummerväxling och ett tekniskt
bearbetningskrav för 4407. I Ceta är det en heltäckande
nummerväxlingsregel endast. Svårt att säga hur reglerna skiljer sig åt i
substans, vilken som är enklast att uppfylla.
I befintliga frihandelsavtal där statistik finns tillgänglig har EU:s export
inte påverkats negativt av ursprungsreglernas utformning då
preferensutnyttjandegraden vid EU:s export i regel varit mycket över 90
procent (år 2013). Det finns ingen information om preferensutnyttjande
från Ceta.
Förutsatt att förhandlingen om den reviderade PEM-konventionen går i
lås, är den det bästa alternativet vid händelse av ett frihandelsavtal mellan
EU och Storbritannien. Även om förhandlingen inte är avslutad ser
ursprungsreglerna ut att bli ytterst liberala och tillåta en hög grad av

433

Anledningen till varför PEM, Korea FTA och Ceta valts ut har att göra med att de
tillhör tre olika generationer av ursprungsregler. Korea och Kanada representerar
dessutom motparter som liknar Storbritannien i utveckling och typ av ekonomi.
Detsamma gäller för flera parter inom PEM.
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ekonomisk integration mellan parterna, med andra ord generösa
möjligheter att använda varandras insatsvaror och dela upp produktionen
i olika steg mellan parterna.
I flera fall är det ingen större skillnad mellan ursprungsreglerna i
moderna avtal som Ceta och frihandelsavtalet med Korea och de
nuvarande reglerna i PEM. Om förhandlingen om den reviderade PEMkonventionen strandar helt vore det långt ifrån optimalt men inte heller
ofördelaktigt att använda de nuvarande PEM-reglerna. De är förvisso
utdaterade på många områden men för de flesta av de produkter som
identifierats som svenska intressen är skillnaderna gentemot Ceta och
Korea FTA inte stora. Dessutom måste nackdelen med ett äldre regelverk
vägas mot fördelarna i att ha en stor kumulationszon434 som PEM
erbjuder. Både privata och offentliga aktörer har dessutom en vana att
efterleva ursprungsreglerna i PEM idag.

Växtskyddsregler
Med hänsyn till den vikt som export av träprodukter spelar för svensk
ekonomi är det viktigt att kommande avtal innehåller ambitiösa regler
även på växtskyddsområdet. För svenska företag är införandet av importoch exportkontroll och kravet certifikat om frihet från skadegörare den
mest uppenbara konsekvensen vid brexit. EU bör sträva efter en lösning
med Storbritannien som innebär att dessa formaliteter inte behövs i
handeln.
Eftersom Storbritannien är beroende av import av högkvalitativa
träprodukter från Sverige så borde det vara ett gemensamt intresse att
underlätta import av trävaror men samtidigt kan Storbritannien ha
intresse att skydda sig från vissa skadegörare som finns i Sveriges
närområde. Det kan innebära att svenska företag måste anpassa sig för att
uppfylla särskilda växtskyddskrav i förhållande till Storbritannien.
Storbritanniens växtskyddslagstiftning är EU-harmoniserad och
utgångspunkten för ett kommande handelsavtal med Storbritannien bör
vara att bevara så många av de övergripande principer som gäller enligt
nuvarande växtskyddslagstiftning inom unionen och som har sin
utgångspunkt i de grundläggande WTO SPS-avtalsprinciperna. Ett sätt är
att titta på Schweizavtalets bilaga 4 där som innebär ömsesidigt
erkännande av EU:s respektive Schweiz växtskyddlagstiftningar.
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Diagonal kumulation tillämpas mellan alla PEM-parter som länkat till den
gemensamma konventionen i sina respektive FTAs. Kumulation innebär att insatsvaror
från en PEM-part kan används som om de har ursprung i det egna landet, något som ger
producenter en större mängd insatsvaror att välja utifrån.
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EES-avtalet med Norge omfattar inte växtskyddsområdet. Om
Storbritannien väljer att ansluta sig till EES-avtalet är det därför önskvärt
att i särskild ordning avtala regler även på det fytosanitära området på ett
sådant sätt att växtskyddslagstiftningen ingår. På så vis skulle de
administrativa procedurer som annars kommer att drabba svenska
trävaror vid import till Storbritannien att minimeras.

Tekniska regler
Det minst handelsstörande alternativet, för att undvika att de företag som
exporterar timmer och trävaror till Storbritannien inte drabbas av
osäkerhet och ökade kostnader till följd av regelskillnader, vore om
Storbritannien anslöt sig till EES-avtalet eller ingick ett liknande avtal.
Timmerförordningen är införlivad i EES-länderna och en EESavtalslösning skulle därmed innebära att förordningen fortsätter att gälla i
Storbritannien efter brexit. En något mer osäker lösning är den som
återfinns i avtalen med Schweiz, där Schweiz har infört lagstiftning som
är likvärdig med EU:s.
Det finns också exempel där EU i frihandelsavtal har accepterat att
motsvarigheter till timmerförordningens verksamhetsutövare inte är
etablerade inom EU när den andra parten också accepterar en sådan
lösning för den som är etablerad inom EU.
Ytterligare en lösning för att säkerställa fortsatt tillämplighet av
timmerförordningen efter brexit är att EU och Storbritannien ingår ett
frivilligt partnerskapsavtal (VPA) och att det inom ramen för detta skapas
ett FLEGT-licenssystem. FLEGT-licenserna innebär ett förenklat
förfarande vid import av timmer och timmerprodukter och FLEGTlicensierat timmer anses överensstämma med kraven i
timmerförordningen. FLEGT-licenserna utfärdas av den part till VPA
från vilken exporten ska ske. Det är därmed exportörer i Storbritannien
som kommer att ansöka om FLEGT-licens hos den ansvariga nationella
myndigheten. För närvarande har 6 länder ratificerat ett VPA med EU
men enbart Indonesien har infört ett system för FLEGT-licenser.
En EES-lösning eller en lösning som motsvarar EES skulle innebära fri
rörlighet för byggprodukter att byggproduktförordningen gäller även för
Storbritannien eftersom rättsakten har transformerats och utgör en del av
EES-avtalet.435 Vidare blir byggproduktförordningens regler kring
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Se Decision of the EEA Joint Committee No 113/2013 of 14 June 2013 amending
Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA
Agreement, L 318/5.
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prestandadeklarationer och CE-märkning gällande för brittiska tillverkare
som en förutsättning för att få sälja byggprodukter inom EU. Lösningen
skulle också innebära att tester och kontroller som utförts i Storbritannien
erkänns i EU och vice versa.
Storbritannien kommer även fortsättningsvis att kunna delta i
standardiseringsprocessen med att ta fram harmoniserade standarder och
ingå i EU-kommissionens ständiga byggkommitté med möjlighet att
invända mot standarder som de anser har brister utifrån nationella behov.
En annan viktig aspekt i det hela är att företag som idag är etablerade i
Storbritannien och säljer sina produkter på den inre marknaden i
byggproduktförordningens mening utgör distributörer, men efter utträdet
kommer de anses utgöra importörer som sätter produkter från ett
tredjeland på EU:s inre marknad. . Därmed blir
byggproduktförordningens regler om importörers skyldigheter tillämpliga
för företag som är etablerade i Storbritannien och säljer produkter inom
EU. De blir tvungna att förhålla sig till nya regler om exempelvis
kontroll av teknisk dokumentation. Genom en EES-lösning undviker man
detta problem.
Vad som sagts ovan gäller på byggproduktområdet också om man skulle
välja en lösning som motsvarar det samarbete som idag finns mellan EU
och Schweiz. Parterna har ingått avtal om ömsesidigt erkännande i
samband med bedömning av överensstämmelse436, förkortat på engelska
som MRA. EU har i dagsläget MRA med Australien, Schweiz, USA,
Nya Zeeland, Japan, Israel, och Kanada. Avtalen liknar varandra, med
vissa undantag för vilka sektorer som de omfattar och hur långtgående de
är. Exempelvis är avtalet med Schweiz mer långtgående än övriga MRA.
En MRA-lösning mellan EU och Storbritannien motsvarande den som
finns mellan EU och Schweiz skulle innebära att EU:s medlemsstater
erkänner rapporter, certifikat, tillstånd och överensstämmelsemärken
utfärdade av utsedda organ i Storbritannien och vice versa. Vidare skulle
det innebära att parterna erkänner varandras utsedda organ som genomför
kontroller för att undersöka om angivna produktkrav är uppfyllda. Ett
sådant avtal skulle också betyda att parterna accepterar varandras
myndigheter som väljer vilka organ som ska utföra kontrollerna och
säkerställer att de har rätt kompetens. Företag som säljer produkter från
Storbritannien skulle vara tvungna att följa kraven och reglerna i
byggproduktförordningen, och EU:s harmoniserade standarder skulle
gälla även i Storbritannien. Det finns indikationer på att avtalet med
436

Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on
mutual recognition in relation to conformity assessment, L 114/369.
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Schweiz inte alltid uppdateras i tillräcklig utsträckning och därför inte
fungerar optimalt.437 Som konstruktion i en del av ett frihandelsavtal är
det ändå en möjlig lösning.

22.5 Slutsatser handel med trävaror
Analysen av de EU-regelverk som reglerar handeln med produkter inom
trävarusektorn mellan Sverige och Storbritannien resulterade i slutsatsen
att det endast är ett fåtal tekniska regelverk som påverkar sektorn. De
identifierade tekniska reglerna för trävaror tycks inte vara så många.
Även om timmerförordningen och byggproduktförordningen är ganska
olika lagstiftningar med olika mål så innehåller de element som går att
reglera i en ny avtalslösning. En harmoniserad lösning som i EES ligger
nära till hands eftersom reglerna i allt väsentligt är på plats i och med
Withdrawal Bill. Behovet av etablering av verksamhetsutövare som
producerar eller importerar timmer inom den andra parten kvarstår dock,
liksom ansvaret för att intyga att kraven uppfylls. Ömsesidigt erkännande
av tillverkares etablering på den andra partens territorium är önskvärd.
För de trävaror vars slutanvändning kommer att omfattas av
byggproduktförordningen är det av stor vikt att en avtalslösning fortsatt
binder Storbritannien till förordningen. Såväl en EES-lösning som en
Schweizlösning skulle innebära små skillnader jämfört med dagens
situation. Reglerna i EES är harmoniserade med EU:s regler och de
Schweiziska reglerna erkänns ömsesidigt. Det finns en funktion i avtalet
för att tillämpa de standarder som harmoniseras för EU:s
byggproduktförordning hos båda parterna, dock rör det sig om
produktregler som ömsesidigt erkänns, varför utsedda organ i Schweiz
kan bidra när tillverkare ska intyga överensstämmelse.
Ifråga 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 (frihet
från växtskadegörare) 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.
Sammantaget innebär den ökade administrationen kopplad till
gränspassage att kostnaderna ökar, ledtiderna förlängs och
förutsägbarheten i godsflödet minskar. Detta är konsekvenser som i stor
utsträckning är oundvikliga effekter av att tullformaliteterna återinförs

UK-EU relations after BREXIT – Which arrangements are possible? Sven Norberg,
Europarättslig tidskrift nr 3, 2017, s. 481f.
437
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och de kommer att gälla i handeln inom alla sektorer. I handeln med
trävaror kan kostnaderna och oförutsägbarheten i godsflödet komma att
öka ytterligare i och med de särskilda krav som är kopplade till
kontrollen av sundhetsintyg.
Vi anser att alla varor ska omfattas av ett frihandelsavtal mellan EU och
Storbritannien. För att säkerställa att tullpreferenserna tillfaller
avtalsparterna krävs ursprungsregler och då är den reviderade PEMkonventionen det bästa alternativet.

23 Handel med papper och pappersmassa
23.1 Kort om handel med papper och pappersmassa
Under 2014-2016 exporterade Sverige pappersprodukter till
Storbritannien för ett genomsnittligt värde av cirka 6,8 miljarder kronor
per år, vilket innebar att sektorn var den tredje främsta för Sveriges
export till Storbritannien. År 2014 understödde exporten till
Storbritannien 1 900 jobb i papperssektorn, varav 1 600 var direkt
understödda.
Under 2016 sjönk dock exporten med 18 procent jämfört med år 2015,
till 5,9 miljarder kronor. Storbritannien var ändå den näst viktigaste
exportmarknaden för pappersvaror efter Tyskland och har så varit under
de senaste fem åren. Storbritanniens andel av Sveriges totala pappersexport har dock varit stadigt sjunkande under de senaste 20 åren, från
drygt 17 procent år 1996 till drygt 8 procent år 2016. Det tycks som att
det framför allt är pappersexport från Kina men i viss mån också från
Tyskland, Italien och Turkiet som tagit brittiska exportmarknadsandelar
från Sverige.
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Figur 15. Sveriges och vissa övriga EU-länders export av papper, papp och varor av pappersmassa
(HS 48) som andel av total varuexport till Storbritannien, år 2011–2016
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Faktum kvarstår dock att pappersprodukter under 2014-2016 utgjorde
knappt 9 procent av Sveriges totala varuexport till Storbritannien, jämfört
med knappt 2 procent för övriga EU-länders dito. Sektorn var särskilt
viktig även för Finlands export, i ännu högre utsträckning än för Sverige
(Finland har dock förlorat exportandelar på den brittiska marknaden i stil
med Sverige). Det var framför allt undersektorerna kraftpapper och
kraftpapp (HS 4804), obelagt och obestruket papper och papp (HS 4802),
belagt eller bestruket papper och papp (HS 4810) och tidningspapper (HS
4810) som var särskilt viktiga för Sveriges export till Storbritannien.
Utöver dessa produkter inkluderas även kemisk vedmassa (HS 4703) som
även de utgjorde en signifikant högre andel av Sveriges export till
Storbritannien jämfört med övriga EU-länders (se figur 3b), i den
följande analysen av pappersprodukter. Exporten av de produkterna ingår
däremot inte i figuren nedan eftersom de inte sorterar under HS 48.

23.2 EU:s regler för handel med papper och pappersmassa
Efter konsultation med branschorganisationer och företag har ett antal
regelverk för handel med papper och pappersmassa identifierats.
Regelverken på EU-nivå träffar företag som handlar med papper och
pappersmassa både direkt och indirekt beroende på om handeln gäller
material (t.ex. pappersmassa, papper på rulle) eller konsumentprodukter.
Utöver de regelverk som tas upp nedan är även EU:s timmerförordning

Sverige

2016
8,4 %
6,7 %
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som behandlas i avsnittet om trävaror relevant för sektorn papper och
pappersmassa. Detsamma gäller analysen ifråga om timmerförordningen.
De branschorganisationer och företag som Kommerskollegium har varit i
kontakt med har uppgett att den EU-lagstiftning som främst omfattar
deras verksamhet är direktivet om förpackningar och
förpackningsavfall438 samt förordningen om material och produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel.439 Vad gäller material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel behandlas detta
regelverk under avsnittet för bryggeriprodukter.
Kraven i direktivet om förpackningar och förpackningsavfall innebär
krav på företag som tillverkar förpackningar i medlemsstaterna. Största
delen av svenska företags export avser dock papper eller pappersmassa
som sådant och inte färdiga produkter som förpackningar. Efter samtal
med skogsindustrin har dock framkommit att företag som tillverkar
förpackningar har nära kontakt med företag som exporterar papper och
pappersmassa för att säkerställa att kraven i bl.a. förpackningsdirektivet
uppfylls.
Direktivet omfattar alla förpackningar440 som sätts på marknaden inom
EU och allt förpackningsavfall, oavsett om det används inom eller härrör
från industri-, handels-, kontors-, affärs-, service- eller hushållssektorer
eller andra sektorer, och oavsett vilka material som har använts.441
Medlemsstaterna får inte hindra förpackningar som uppfyller
bestämmelserna i direktivet från att sättas på marknaden.442
Bestämmelserna om förpackningarnas sammansättning och
möjligheterna till återanvändning är allmänt utformade. I direktivet finns
bland annat krav på att förpackningarnas volym och vikt begränsas till
det minimum som krävs för att upprätthålla den säkerhets- och
hygiennivå som är nödvändig för produkten och godtagbar för
konsumenten samt krav på koncentration av tungmetall i
förpackningar.443
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Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och
förpackningsavfall.
439
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av
direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG.
440
Med förpackningar avses enligt artikel 3 i direktivet 94/62/EG alla produkter som
framställs av material av något slag och som används för att innehålla, skydda, hantera,
leverera och presentera varor, från råmaterial till slutlig produkt och från producent till
användare och konsument. Även engångsartiklar som används i samma syfte skall
betraktas som förpackningar.
441
Artikel 2 i direktivet 94/62/EG.
442
Artikel 18 i direktivet 94/62/EG.
443
Se Artikel 9 och 11 samt Bilaga 2 i direktivet 94/62/EG.
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Utöver de ovan nämnda regleringarna kan även bestämmelser i
leksaksdirektivet444 och direktivet om medicintekniska produkter445
innebära indirekta krav för industrin. Pappers- och
pappersmassaindustrin är inte tillverkare i dessa avseenden och är därför
inte ansvariga för exempelvis säkerhetsbedömning och CE-märkning. De
måste däremot bidra till att upprätta den tekniska dokumentation som
tillverkare av leksaker och medicinteknisk utrustning behöver.

23.3 Handel med papper och pappersmassa vid brexit
utan avtal
Handelsprocedurer
När Storbritannien lämnar EU kommer handeln med Storbritannien att
ske enligt de handelsprocedurer som gäller vid EU:s yttre gräns.
Storbritannien blir i handelsprocedurhänseende tredjeland, vilket innebär
att regelverk för handel med länder utanför EU blir tillämpligt.
Tullformaliteter återinförs i samband med import från och export till
Storbritannien. Övriga krav påverkas till exempel av vilka varor man
handlar med och vad som ska hända med godset i nästa steg.

Tullar
Export till Storbritannien
Under förutsättning att Storbritannien tillämpar samma MGN-tullsats
som EU kommer även den svenska exporten av papper och pappersmassa
omfattas av tullfrihet vid import i Storbritannien.
Import från Storbritannien
Varor som omfattas av kapitel 47, massa av ved eller andra fibrösa
cellulosahaltiga material; återanvänt (avfall och förbrukade varor) papper
och papprespektive kapitel 48 papper och papp; varor av pappersmassa,
papper eller papp i tulltaxan är tullfria vid import till EU till följd av
EU:s WTO-åtaganden. Vi har därför valt att inte redovisa några tabeller
med tullsatser för dessa varor.

Tekniska regler
För analys av timmerförordningen vid brexit utan avtal hänvisas till
avsnittet om handel med trävaror och för analys av material i kontakt
med livsmedel hänvisas till avsnittet om handel med cider.

444
445

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet.
Rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.
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I och med utträdet kommer Storbritannien att bli ett tredjeland. Detta
innebär att Storbritannien inte kommer att omfattas av skyldigheterna i
förpackningsdirektivet utan likalydande brittiska regler. Detta innebär
bland annat att företag som exporterar förpackningar till Storbritannien
kommer bli tvungna att anpassa sina produkter till Storbritanniens regler
vad gäller exempelvis retur- och återvinning.
Som en del av EU-rätten innehåller direktivet minimikrav, och det finns
ett förbud för medlemsstater att ställa krav som ger upphov till störningar
på den inre marknaden och hindrar andra medlemsstater att följa
direktivet. Det är osäkert hur en bestämmelse om störningar på den inre
marknaden kan komma att tillämpas om direktivet blir en del av brittisk
rätt när Storbritannien blir ett tredjeland.

23.4 Önskvärda lösningar för handel med papper och
pappersmassa
Tullfrihet för ursprungsvaror
Vi kan konstatera att EU:s WTO-åtaganden redan innebär tullfrihet för
de varor som omfattas av papper och pappersmassa.
Produkter som omfattas av MGN-nolltull kan helt bortse från ursprungsreglerna då dessa endast är relevanta för varor med tullpreferens.

Tekniska regler
Största delen av svenska företags export avser som ovan nämnt papper
eller pappersmassa som sådant och omfattar inte färdiga produkter som
exempelvis förpackningar. Efter samtal med skogsindustrin har dock
framkommit att företag som tillverkar förpackningar har nära kontakt
med företag som exporterar papper och pappersmassa, för att säkerställa
att kraven i förpackningsdirektivet uppfylls. Svenska exportföretag av
papper och pappersmassa träffas därmed indirekt av kraven i direktivet.
Förpackningsdirektivet ställer krav på förpackningsproducenterna vid
tillverkning av förpackningar. Eftersom lagstiftningen även fortsatt gäller
inom EU innebär brexit ingen förändring för tillverkare i EU:s andra
medlemsstater. Däremot kommer en tillverkare i Storbritannien efter
brexit inte vara skyldig att uppfylla direktivets krav på exempelvis volym
och vikt vid tillverkning av förpackningar, utan istället de likalydande
regler som Storbritannien ämnar införa genom the Withdrawal Bill. För
svenska företag som exporterar papper och pappersmassa skapar detta
ökade kostnader och merarbete eftersom ett ensidigt brittiskt
genomförande av EU-rätten inte skapar ett gemensamt rättssystem utan
innebär att likadana krav måste uppfyllas både i EU och i Storbritannien.
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Det minst handelsstörande alternativet för de företag som exporterar
papper och pappersmassa vore om Storbritannien anslöt sig till EESavtalet eller ingick ett liknande avtal. Förpackningsdirektivet är införlivat
i EES-länderna och en EES-avtalslösning skulle därmed innebära att
direktivet fortsätter att gälla i Storbritannien efter brexit. En något mer
osäker lösning är den som återfinns i avtalen med Schweiz, där Schweiz
har infört lagstiftning som är likvärdig med EU:s. En EES-lösning skulle
innebära status quo för tillverkare och importörer samt bibehållet
ömsesidigt erkännande. Det skulle lösa många av de problem som
uppkommer efter Storbritanniens utträde.
Hur stor del av problemen som skulle kunna lösas genom förslaget med
Schweizavtalen beror på hur stor vilja som finns hos parterna. Likvärdig
lagstiftning är inte detsamma som harmonisering av regler (gemensamma
regler), vilket innebär att ömsesidigt erkännande är nödvändigt. Som
nämnts ovan tycks däremot harmonisering inte nödvändigt för att uppnå
en gemensam fullgod nivå, för exempelvis återvinning av förpackningar,
vilket innebär att en Schweizlösning till stor del löser de problem som
uppkommer efter brexit.
Frihandelsavtalet med Ukraina innehåller bland annat krav på att Ukraina
ska harmonisera sina regler om förpackningar.

23.5 Slutsatser papper och pappersmassa
Regelanalysen för sektorn visar att det primärt är timmerförordningen
som påverkar papper- och pappersmassasektorn, och den har diskuterats
under trävarukapitlet. Även förpackningsdirektivet och förordningen om
material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel kan
påverka sektorn. Detta eftersom kraven i dessa två senare nämnda
regelverk ställer krav på sektorns kunder (t.ex. företag som tillverkar
förpackningar). Samma resonemang gäller för leksaksdirektivet och
direktivet om medicintekniska produkter.
Trots att de nämnda regelverken primärt påverkar sektorns kunder, kan
ett upphörande av dessa direktiv innebära osäkerhet för papper- och
pappersmassaföretagen. Det kan också, beroende på kommande brittiska
regelverk, påverka krav som ställs på sektorns produkter. Detta kan
innebära att sektorns företag måste anpassa sin produktion för att
överensstämma med Storbritanniens krav. Det vore därför önskvärt att
dessa regelverk bibehålls i så stor utsträckning som möjligt.
Det minst handelsstörande alternativet för att undvika att de företag som
exporterar papper och pappersmassa till Storbritannien inte drabbas av
osäkerhet och ökade kostnader till följd av regelskillnader, vore om

288(363)
Storbritannien anslöt sig till EES-avtalet eller ingick ett liknande avtal.
Förpackningsdirektivet är införlivat i EES-länderna och en EESavtalslösning skulle därmed innebära att direktivet fortsätter att gälla i
Storbritannien efter brexit.
En något mer osäker lösning är den som återfinns i avtalen med Schweiz,
där Schweiz har infört lagstiftning som är likvärdig med EU:s.
Sammantaget innebär den ökade administrationen kopplad till
gränspassage att kostnaderna ökar, ledtiderna förlängs och
förutsägbarheten i godsflödet minskar. Detta är konsekvenser som i stor
utsträckning är oundvikliga effekter av att tullformaliteterna återinförs
och de kommer att gälla i handeln inom alla sektorer.
Tullar kommer inte bli ett problem efter brexit under förutsättning att
Storbritannien tillämpar samma tullar som EU, det vill säga nolltull. Vid
nolltull behövs inga ursprungsregler.

24 Motorfordon
24.1 Kort om handel med motorfordon
Motorfordon samt delar och tillbehör (hädanefter motorfordon) är den
näst viktigaste sektorn för Sveriges export till Storbritannien och den
viktigaste sektorn för Sveriges import från Storbritannien. Sektorn är
dock endast särskilt viktig för Sveriges import från Storbritannien. Under
2014-2016 utgjorde motorfordon 15,2 procent (9,6 miljarder kronor) av
Sveriges totala varuimport från Storbritannien medan motsvarande andel
var 11,1 procent för övriga EU-länder, en differens på 4,1 procentenheter. Som andel av total varuexport till Storbritannien utgjorde
motorfordon 10,4 procent (8,7 miljarder kronor) för Sveriges del, men för
övriga EU-länder var motsvarande andel 18,7 procent, en differens på 8,3 procentenheter. Det är framför allt Tyskland, Belgien och Spanien446
vars export till Storbritannien utgjordes av en högre andel motorfordon
än Sveriges (för Frankrike och Italien utgjorde motorfordon ungefär en
lika stor andel som för Sverige). Exporten till Storbritannien understöder
1 900 jobb i den svenska motorfordonssektorn, varav 1 500 var direkt
understödda. Därtill understöds 1 300 jobb i sektorn för grossist- och
detaljhandel med motorfordon, varav 900 var direkt understödda.

446

Även för Tjeckien, Polen och Slovakien var motorfordon viktiga i exporten till
Storbritannien.
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För Sveriges del har motorfordon under de senaste åren ökat som andel
av total varuimport från Storbritannien (se figuren nedan). Detta har skett
samtidigt som Storbritanniens andel av Sveriges totala import av
motorfordon har minskat (se tabellen nedan). I värde har dock importen
av motorfordon varit stadigt uppåtgående under perioden och uppgick
under 2016 till drygt 10 miljarder kronor.
De produkter som Sverige primärt importerar från Storbritannien är
personbilar (HS 8703) samt delar och tillbehör till motorfordon (HS
8708). Utöver dessa produkter inkluderas även däck, av gummi (HS
4011) som även de utgjorde en signifikant högre andel av Sveriges
import från Storbritannien jämfört med övriga EU-länders (se figur 3b), i
den följande analysen av motorfordon.
Figur 16. Sveriges och vissa övriga EU-länders import av motorfordon samt delar och tillbehör (HS 87)
som andel av total varuimport från Storbritannien, år 2011-2016
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Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar.

Även om motorfordon generellt inte utgjorde en särskilt viktig sektor för
Sveriges export till Storbritannien var det dock en typ av
motorfordonsprodukt som gjorde det. Underreden försedda med motor
(HS 8706) utgjorde 1,3 procent av Sveriges totala varuexport till
Storbritannien under 2014-2016, jämfört med 0,01 procent för övriga
EU-länders dito. Exporten har dessutom ökat under de senaste två åren
och uppgick till 1,3 miljarder kronor år 2016. Av Storbritanniens totala
import av sådana underreden kom 87 procent från Sverige. På mer
detaljerad nivå framgår det att Sveriges export av produkten uteslutande
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utgjordes av underreden försedda med motor till större fordon, till
exempel lastbilar och bussar.
Figur 17. Sveriges och vissa övriga EU-länders export av underreden försedda med motor (HS 8706)
som andel av total varuexport till Storbritannien, år 2011-2016
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24.2 EU:s regler för handel med motorfordon, inklusive däck
Beskrivningen nedan avser motorfordon och inkluderar däck som är en
produkt som handlas i särskilt hög utsträckning mellan EU och
Storbritannien. De turbokompressorer som importeras och ingår i det
statistiska underlaget för den här utredningen utgörs av luftpumpar som
importeras till motorfordonsindustrin.
De harmoniserade EU-reglerna om fordon omfattar motorfordon för
personer och varutransport med fyra eller fler hjul, släpvagnar, jordbruksoch skogsbruksfordon,447 två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar samt
komponenter med mera till sådana fordon.448 Reglerna om
terränghjulingar och snöskotrar är harmoniserade på så sätt att de ska
CE-märkas enligt maskindirektivet.449 Hur de reglerna fungerar förklaras
närmare nedan under avsnittet om maskiner och apparater.

447

Sverige

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013
om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon.
448
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013
om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.
449
Se direktivet 2006/42/EG.
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Typgodkännanden
En stor skillnad mellan fordonslagstiftningen och övrig
produktlagstiftning är den roll som medlemsstaternas typgodkännanden
spelar. Det är typgodkännandet som bekräftar att en fordonstyp
överensstämmer med lagstiftningens krav och gör att fordon får sättas på
marknaden, vilket är avgörande för att fortsatt handel med fordon ska
kunna ske. Typgodkännanden är avgörande för att de flesta motorfordon
ska få registreras, säljas eller tas i bruk i EU.450, 451 En ansökan för en viss
fordonstyp, system, komponent eller separat teknisk enhet får endast
lämnas in i en medlemsstat, och det är inte möjligt att ansöka om
godkännanden för samma fordonstyp i flera medlemsstater.452
För de flesta fordonstyper är det medlemsstaternas myndigheter som
meddelar typgodkännanden för hela fordon. Medlemsstaterna meddelar
också typgodkännanden för de system, komponenter eller separata
tekniska enheter som regleras i fordonslagstiftningen. Medlemsstaterna
kan meddela typgodkännanden enligt EU:s eget regelverk eller enligt
UN/ECE-föreskrifter (United Nation Economic Commission for Europe).
Unikt för fordonsområdet är att ramdirektiv och ramförordningar inte
bara kompletteras av mer specifika direktiv, så kallade särdirektiv, och
förordningar utan också av UN/ECE-föreskrifter. När ett
typgodkännande är meddelat enligt EU:s regler kallas det för EUtypgodkännande (EG-typgodkännanden i äldre rättsakter), och i de fall
det är meddelat enligt andra regler bara för typgodkännande.
För att avgöra om ett typgodkännande kan utfärdas kan myndigheten
själv utföra provningar eller låta en så kallad ”teknisk tjänst” utföra
provningarna. Tekniska tjänster kan vara tillverkare själva men är oftast
tredjepartsorgan som regleras i den harmoniserade lagstiftningen om
fordon. Tekniska tjänster utför bedömning av överensstämmelse, inte
olikt det som s.k. anmälda organ gör på andra produktområden. Till
skillnad från hur det är inom andra produktområden utför tekniska
tjänster sina bedömningar för godkännande å myndighetens räkning, inte
på tillverkarens uppdrag.
Enligt EU:s ramdirektiv för fordon är det medlemsstaterna som utser de
tekniska tjänsterna. Samma tekniska tjänst kan anmälas av flera

450

Nationellt typgodkännande är möjligt men endast gäller på den medlemsstatens
territorium.
451
Det finns andra typer av godkännanden exempelvis för ett enstaka fordon så kallat
enskilt godkännande).
452
Se artiklarna 6.6 och 7.1 i direktivet 2007/46/EG.
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medlemsstater.453 Tillverkare och underleverantörer kan utses som
tekniska tjänster i vissa begränsade fall, även om de befinner sig i
tredjeland. Andra tekniska tjänster kan bara befinna sig i ett tredjeland
om det finns ett bilateralt avtal.454
Andra regleringar för motorfordon
Den som vill sätta fordon på marknaden inom EU behöver också förhålla
sig till regler som inte direkt berör fordonsgodkännanden. Tillverkare
har, utöver de regler som är relevanta utifrån fordonslagstiftningen, också
ett ansvar för samma delar med utgångspunkt i andra regler.
Personbilar omfattas av EU-harmoniserade utsläppskrav vilket medför ett
ansvar för den person som ansvarar för EU-typgodkännandet.455 Vidare
finns det krav på största mått och vikt för fordon.456 Tillverkare av
färdskrivare omfattas av särskilda EU-gemensamma krav som bland
annat innebär att utrustningen ska typgodkännas.457 Andra regler innebär
att däck inte får sättas på marknaden om de innehåller fluorerande
växthusgaser.458 Ytterligare andra regler innebär att leverantörer, det vill
säga tillverkare, tillverkarens representant i EU eller importörer, ska
märka däck med bland annat klassificering för drivmedelseffektivitet.459
Det finns också regleringar för pyrotekniska artiklar för fordon, såsom
system för krockkuddar och bältesförsträckare.460 De ska genomgå
bedömning av överensstämmelse, CE-märkas samt märkas på ett särskilt
sätt med ett registreringsnummer som tilldelats av det anmälda organ
som tillverkaren ska anlita. Direktivet är ett nya metoden-direktiv och en
tillverkare kan därför använda sig av harmoniserade standarder vid

453

Se artiklarna 3.31 och 43.3 i direktivet 2007/46/EG, artiklarna 3.28 och 63 samt
artiklarna 3.60 och 64 i förordningen (EU) nr 168/2013.
454
Se artikel 41 i direktivet 2007/46/EG, artiklarna 59 och 66 i förordningen (EU nr
167/2013 och artiklarna 61 och 63 i förordningen (EU) nr 168/2013.
455
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för
nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska
koldioxidutsläppen från lätta fordon.
456
Rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och
internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon
som framförs inom gemenskapen.
457
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid
vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare
vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet.
458
Se artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om
fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006.
459
Se artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 om
märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.
460
Se artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av
pyrotekniska artiklar.
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bedömningen av överensstämmelse med direktivets väsentliga krav. Mer
om detta framgår nedan i regelgenomgången för gaffeltruckar och
luftpumpar.
Fordonstillverkare kan också vara tillverkare och importörer av kyl-,
luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som fyllts på med
fluorerade växthusgaser och därför omfattas också av ett kvotsystem för
att minska mängden fluorkolväten som kan släppas ut på den inre
marknaden. Det åligger tillverkare och importörer att upprätta en
försäkran om överensstämmelse med kvotsystemet.461
Enligt direktivet om uttjänta fordon ska fordonstillverkare eller
importörer som yrkesmässigt importerar ett fordon till en medlemsstat,
med undantag för vissa fordon, stå för alla kostnader för att säkerställa att
fordonet lämnas till en auktoriserad behandlingsanläggning.462 Det är
krav som är tvingande vid saluföringen av fordonen ifråga. Till detta
kommer att medlemsstaterna ska se till att fordon inte innehåller vissa
ämnen.
Ytterligare ett direktiv reglerar de lösningsmedel som används i vissa
färger och lacker samt i produkter för fordonsreparationslackering.
Direktivet är relevant för fordonsindustrin i stort även om det inte rör
färg och lack på nya fordon. Enligt direktivet får produkter inte ha halter
av flyktiga organiska föreningar som överstiger vissa gränsvärden.463
EU-gemensamma regleringar ställer krav på information om
bränsleekonomi och koldioxidutsläpp när det gäller nya personbilar som
utbjuds till försäljning eller uthyrning inom gemenskapen.464
Härutöver påverkas luftpumpar med mera som ingår i fordons utrustning
av regler om elektromagnetisk kompatibilitet, lågspänning, maskiner och
allmänna produktsäkerhetsdirektivet. Näringslivsorganisationer på
fordonsområdet har också nämnt att fordon innehåller delar som ska

461

Se artiklarna 12 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr
842/2006.
462
Se artikel 5.4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18
september 2000 om uttjänta fordon, genomfört i Sverige genom förordning (2007:185)
om producentansvar för bilar.
463
Se artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG om begränsning
av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska
lösningsmedel i vissa färger och lacker samt i produkter för fordonsreparationslackering
och om ändring av direktiv 1999/13/EG.
464
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den 13 december 1999 om
tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid
marknadsföring av nya personbilar.
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uppfylla EU-kraven på radioutrustning.465 Slutligen finns det krav på
kortdistansradarutrusning i bilar.466
Andra miljöregleringar
Enligt batteridirektivet är en producent varje person som på
medlemsstatens territorium släpper ut batterier eller ackumulatorer på
marknaden, inklusive sådana som ingår i fordon. Medlemsstaterna ska se
till att producenter av bilbatterier och bilackumulatorer, eller tredje part,
inrättar system för insamling av förbrukade bilbatterier och
bilackumulatorer.467 Ett sådant system behöver inte inrättas om det finns
ett system för insamling av alla uttjänta fordon och av uttjänta delar som
utgör avfall och som har avlägsnats vid reparationer av personbilar.468

24.3 Handel med motorfordon och däck vid brexit utan avtal
Handelsprocedurer
När Storbritannien lämnar EU kommer handeln med Storbritannien att
ske enligt de handelsprocedurer som gäller vid EU:s yttre gräns.
Storbritannien blir i handelsprocedurhänseende tredjeland, vilket innebär
att regelverk för handel med länder utanför EU blir tillämpligt.
Tullformaliteter återinförs i samband med import från och export till
Storbritannien. Övriga krav påverkas till exempel av vilka varor man
handlar med och vad som ska hända med godset i nästa steg.

Tullar vid handel med motorfordon
Den svenska importen (införseln) från Storbritannien av fordon samt
delar och tillbehör som klassificeras enligt kapitel 87 i tulltaxan uppgick
till drygt 10 miljarder kronor under år 2016.
Om det inte finns något nytt frihandelsavtal på plats mellan
Storbritannien och EU den dagen Storbritannien lämnar EU kommer
tullar att återinföras i handeln mellan Storbritannien och EU.

465

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av
radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG.
466
2005/50/EG: Kommissionens beslut av den 17 januari 2005 om harmonisering av
radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade användningen av
kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen.
467
Se artiklarna 3.12, 8.2 och 8.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG
om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om
upphävande av direktiv 91/157/EEG.
468
Jfr artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18
september 2000 om uttjänta fordon.
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Industrivaror med undantag av viss fisk brukar ha relativt låga tullar,
motorfordonssektorn är dock ett undantag. EU har mycket höga tullar
inom denna sektor eftersom den betraktas som känslig.
Nedan visas importen från Storbritannien fördelat på HS-fyrställig nivå
under år 2016. Här redovisas också de MGN-tullsatser som EU idag
tillämpar mot tredjeland. Tullsatsen vid import till EU återfinns i spannet
0-22 procent beroende på varans klassificering.
Av tabellen nedan framgår att inom varje HS-kategori kan det finnas
varor med olika tullsats. Det beror på att varje HS kategori omfattas av
ett stort antal varukoder (tullpositioner) som ibland har olika tullsats.
Kap. 87 – Svensk import av fordon från Storbritannien år 2016

Värde i kronor

MGN-tullsats
vid import till
EU, %

Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen
för personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702),
inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar

6 518 235 000

10

8708

Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701-8705

2 542 638 000

3/3,5/4,5

8704

Motorfordon för godsbefordran

548 868 000

0/3,5/10/22

8701

Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709)

159 777 000

0/3/7/16

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med
hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar

99 506 000

6/8

8714

Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711-8713

64 854 000

0/3,7/4,7

8716

Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan
mekanisk framdrivningsanordning; delar till sådana fordon

48 588 000

1,7/2,7

8705

Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som
är konstruerade huvudsakligen för person- eller
godsbefordran (t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar,
bilar med betongblandare, bilar med anordning för sopning
eller spolning, verkstadsbilar och röntgenbilar)

24 500 000

3,7

8710

Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon,
även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon

..

1,7

8707

Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt
nr 8701-8705

3 488 000

4,5

8712

Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar, utan motor

1 307 000

14/15

8709

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning,
av sådana slag som används i fabriker, magasin,
hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av
gods; dragtruckar av sådana slag som används på
järnvägsperronger; delar till fordon enligt detta nummer

799 000

2/3,5/4

8715

Barnvagnar och delar till barnvagnar

566 000

2,7

8713

Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade,
även med motor eller annan mekanisk
framdrivningsanordning

100 000

0

8702

Motorfordon för transport av minst 10 personer, inkl. förare

0

10/16

8706

Underreden, försedda med motor till motorfordon enligt
8701-8705

0

4,5/6/10/19

HS

Varubeskrivning

8703

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa
.. innebär att varan omfattas av sekretess
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Vi illustrerar återinförandet av tullar med exempel som avser de tio
största importvarorna inom HS87 under år 2016. Nedan redovisas även
en beräkning hur mycket tull som måste betalas om det inte finns något
avtal mellan EU och Storbritannien, givet att importvärdet är desamma.
Kap. 87 – Fordon, största importvarorna från Storbritannien år 2016 och beräkning av ny tull

Värde i
konor

MGNtullsats vid
import till
EU, %

Tull i
kronor

87032319 Nya fordon med enbart förbränningskolvmotor
med gnisttändning med en cylindervolym av mer
än 1500 cm³ men högst 3000 cm³

3 686 065 000

10

368 606 500

87032210 Nya fordon med enbart förbränningskolv-motor
med gnisttändning med en cylindervolym av mer
än 1000 cm³ men högst 1500 cm³

1 186 162 000

10

118 616 200

87033219 Nya fordon med enbart förbränningskolvmotor
med kompressionständning (diesel och
semidieselmotor) med en cylindervolym av mer än
1500 cm³ men högst 2500 cm³

951 481 000

10

95 148 100

87083091 Till skivbromsar

745 061 000

4,5

33 527 745

87042191 Nya motorfordon för godsbefordran med en
totalvikt av högst 5 ton med motorer med en
cylindervolym av högst 2500 cm³

488 463 000

10

48 846 300

87082990 Andra delar och tillbehör till karosserier andra än
säkerhetsbälten

444 374 000

4,5

19 996 830

87089997 Andra delar och tillbehör

378 854 000

3,5

13 259 890

87033110 Nya fordon med enbart förbränningskolvmotor
med kompressionständning (diesel och
semidieselmotor) med en cylindervolym av högst
1500 cm³

260 319 000

10

26 031 900

87032410 Nya fordon med enbart förbränningskolvmotor
med gnisttändning med en cylindervolym av mer
än 3000 cm³

222 327 000

10

22 232 700

87083099 Vissa bromsar och delar till sådana

206 859 000

4,5

9 308 655

KN-nr

Varubeskrivning

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa och egen beräkning

Vi kan konstatera att de importerande företagen kommer att drabbas hårt
av ökade importkostnader till följd av att tull kommer att debiteras om
det inte finns något frihandelsavtal på plats. Om det finns ett
frihandelsavtal på plats måste ursprungsreglerna vara uppfyllda för att
tullfrihet ska kunna medges.
Export till Storbritannien
Den svenska exporten (utförseln) till Storbritannien av fordon samt delar
och tillbehör till fordon uppgick till nästan 9,4 miljarder kronor under år
2016.
Nedan visas exporten till Storbritannien fördelat på HS-fyrställig nivå
under år 2016. Här redovisas också tullsats vid import till Storbritannien
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under förutsättning att Storbritannien väljer att behålla samma MGNtullsatser som EU idag tillämpar mot tredjeland. Tullsatsen vid import till
EU återfinns i spannet 0-22 procent beroende på varans klassificering.
Av tabellen nedan framgår att inom varje HS-kategori kan det finnas
varor med olika tullsats. Det beror på att varje HS kategori omfattas av
ett stort antal varukoder (tullpositioner) som ibland har olika tullsats.
Kap 87 – Svensk export av fordon till Storbritannien år 2016 samt tullsats

Värde i
kronor

Tullsats vid
import till
Storbritannien
om EU:s MGNtullsats behålls

Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702), inbegripet
stationsvagnar och tävlingsbilar

4 358 677 000

5/10

8708

Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701-8705

2 010 149 000

3/3,5/4,5

8706

Underreden, försedda med motor till motorfordon enligt 87018705

1 310 381 000

4,5/6/10/19

8704

Motorfordon för godsbefordran

..

0/3,5/10/22

8701

Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709)

498 732 000

0/3/16

8714

Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711-8713

53 592 000

0/3,7/4,7

8713

Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade,
även med motor eller annan mekanisk
framdrivningsanordning

41 661 000

0

8716

Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk
framdrivningsanordning; delar till sådana fordon

34 103 000

1,7/2,7

8705

Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är
konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran
(t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med
betongblandare, bilar med anordning för sopning eller
spolning, verkstadsbilar och röntgenbilar)

14 130 000

3,7

8715

Barnvagnar och delar till barnvagnar

5 013 000

2,7

8707

Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt
nr 8701-8705

682 000

4,5

8709

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av
sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden
eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar
av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till
fordon enligt detta nummer

547 000

4

8710

Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon,
även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon

..

1,7

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med
hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar

75 000

6/8

8712

Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar

6 000

14/15

8702

Motorfordon för transport av minst 10 personer, inkl. förare

0

10/16

HS

Varubeskrivning

8703

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa
.. innebär att varan omfattas av sekretess
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Nedan visar vi exempel som avser de tio största exportvarorna för varor
som klassificeras enligt kapitel 87 under år 2016. Här redovisas även
tullsats vid import under förutsättning att Storbritannien behåller samma
MGN-tullsats som EU samt en beräkning av hur mycket tull som måste
betalas om det inte finns något avtal mellan EU och Storbritannien, givet
att exportvärdet är desamma.
HS 87 – Fordon, de största exportvarorna till Storbritannien år 2016 och beräkning av
ny tull

KN-nr

Varubeskrivning

Tullsats vid
import till
Storbritannien
om EU:s
Värde i MGN-tullsats
konor
behålls

Tull i
kronor

87033219 Nya fordon med enbart
förbränningskolvmotor med
kompressionständning (diesel- och
semidieselmotor) samt med en cylindervolym
av mer än 1500 cm³ men högst 2500 cm³

3 343 834 000

10 334 383 400

87060011 Underreden till fordon enligt 8702 eller 8704

1 310 381 000

19 248 972 390

87032319 Nya fordon med enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning med en cylindervolym av mer än 1500 cm³ men högst 3000
cm³

946 300 000

10

94 630 000

87085020 Drivaxlar med differential, även utrustade
med andra transmissionsdelar, och icke
drivande axlar; delar till sådana för industriell
sammansättning av vissa motorfordon

922 476 000

3

27 674 280

87041010 Dumprar konstruerade för användning i
terräng med kompressionsantändning (diesel
eller semidiesel) eller med gnisttändning

..

0

’’

87042391 Nya motorfordon för godsbefordran med en
totalvikt av mer än 20 ton

..

22

,,

87082910 Andra delar och tillbehör till karosserier
(inbegripet förarhytter) ej säkerhetsbälten för
industriell sammansättning av vissa
motorfordon

460 598 000

3

13 817 940

87012010 Traktorer, nya dragfordon för påhängsvagnar

415 909 000

16

66 545 440

87089910 Andra delar och tillbehör till motorfordon för
industriell sammansättning

145 533 000

3

4 365 990

87082990 Andra delar och tillbehör till karosserier
(inbegripet förarhytter), annat

141 299 000

4,5

6 358 455

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa samt egna beräkningar
.. innebär att varan omfattas av sekretess

Kommerskollegium konstaterar att återinförandet av tullar inom
fordonssektorn kommer att drabba företagen mycket hårt om
Storbritannien väljer att tillämpa samma tullar som EU. Bilden bekräftas
av de företagskontakter Kommerskollegium haft i samband med
utredningen.
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Tullar vid handel med däck
Den svenska importen (införseln) från Storbritannien av däck till
motorfordon enligt HS 4011 uppgick till nästan 900 miljoner kronor år
2016.
Om det inte finns något nytt frihandelsavtal på plats mellan
Storbritannien och EU den dagen Storbritannien lämnar EU kommer
tullar att återinföras i handeln mellan Storbritannien och EU.
Nedan visas importen från Storbritannien fördelat på HS-fyrställig nivå
under år 2016. Här redovisas också de MGN-tullsatser som EU idag
tillämpar mot tredjeland. Tullsatsen vid import till EU återfinns i spannet
4–4,5 procent beroende på varans klassificering. Av tabellen nedan
framgår att inom varje HS-kategori kan det finnas varor med olika
tullsats. Det beror på att varje HS kategori omfattas av ett stort antal
varukoder (tullpositioner) som ibland har olika tullsats.
HS 4011 – Svensk import av nya däck från Storbritannien år 2016 samt EU:s importtullsats
HS

Varubeskrivning

4011

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi

Värde i
kronor

MGN-tullsats vid
import till EU, %

898 537 000

4-4,5

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa

Vi illustrerar återinförandet av tullar med exempel som avser de tio
största importvarorna inom denna sektor under år 2016. Nedan redovisas
även tullsats vid import till EU från tredjeland samt en beräkning hur
mycket tull som måste betalas om det inte finns något avtal mellan EU
och Storbritannien, givet att importvärdet är desamma.
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HS 4011 – Nya däck, de största importvarorna från Storbritannien år 2016 och
beräkning av ny tull

Värde i
konor

MGNtullsats vid
import till
EU, %

Tull i
kronor

40110000 Nya däck av gummi av sådana slag som
används för personbilar (inbegripet
stationsvagnar och tävlingsbilar)

280 746 000

4,5

12 633 570

40116300 Andra slag, med slitbana med fiskbensmönster
eller av liknande slag som används för fordon
och maskiner för byggändamål eller för
industriell hantering, för en fälgdiameter av mer
än 61cm

245 078 000

4,0

9 803 120

40112090 Nya däck av sådana slag som används på
bussar och personbilar med en
belastningsindex högre än 121

240 619 000

4,5

10 827 855

40112010 Nya däck av sådana slag som används på
bussar och personbilar med en
belastningsindex av högst 121

44 110 000

4,5

1 984 950

40119300 Andra slag som används för fordon och
maskiner för byggändamål eller för industriell
hantering, för en fälgdiameter av högst 61cm

25 407 000

4,0

1 016 280

40114000 Nya däck som används på motorcyklar

21 217 000

4,5

954 765

40116200 Andra slag, med slitbana med fiskbensmönster
eller av liknande slag som används för fordon
och maskiner för byggändamål eller för
industriell hantering, för en fälgdiameter av
högst 61cm

20 121 000

4,0

804 840

40119200 Andra slag som används på fordon för lantbruk
eller skogsbruk

10 738 000

4,0

429 520

40113000 Nya däck som används på luftfartyg andra än
på civila luftfartyg

8 069 000

4,0

322 760

40119900 Andra nya däck

1 504 000

4,0

60 160

KN-nr

Varubeskrivning

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa och egen beräkning

Återinförandet av tullar på nya däck kommer att drabba svenska företag
negativt eftersom det kommer att leda till ökade kostnader.

Tekniska regler
Det avgörande för handeln med hela motorfordon är att det finns en
ansvarig tillverkare, tillverkares representant eller importör inom EU, och
att det finns ett giltigt typgodkännande utfärdat av en myndighet i någon
av EU:s medlemsstater.
När Storbritannien blir ett tredjeland påverkas alla EU-typgodkännanden
som är meddelade i Storbritannien. Enligt EU-kommissionens
uppfattning kommer inga fordon, komponenter med mera kunna sättas på
de inre marknaden om de tillverkas enligt brittiska EU-typgodkännanden.
Juridiskt är det inte säkert att typgodkännanden upphör att gälla just i
samband med Storbritanniens utträde ur EU eftersom det inte finns någon
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regel i fordonslagstiftningen som säger att befintliga typgodkännanden
ska upphöra att gälla i samband med en medlemsstats utträde ur unionen.
Samtidigt förutsätter typgodkännanden övervakning av myndigheten i det
land som har meddelat godkännandet, varför det kan finnas skäl för
kommissionens ställningstagande. Kommissionen planerar dock åtgärder
för att befintliga typgodkännanden ska kunna fortsätta gälla.469
Efter utträdet kommer typgodkännandemyndigheten i Storbritannien inte
heller att kunna utfärda nya EU-typgodkännanden eftersom bara
myndigheter i medlemsstater kan göra detta. Tillverkare som inte längre
kan använda existerande typgodkännanden från Storbritannien kan inte
heller ansöka om ett nytt EU-typgodkännande för samma typ i en annan
medlemsstat, en sorts moment 22. Typgodkännanden kan bara ändras av
den myndighet som har meddelat godkännandet och inte av andra
godkännandemyndigheter i andra medlemsstater.470
Utan en ny avtalslösning det sannolikt att krävas ett särskilt godkännande
i Storbritannien. Detta innebär i sådana fall att alla
godkännandeprocedurer inom EU dubbleras i Storbritannien och vice
versa. En tillverkare i Storbritannien kan etablera en representant inom
EU som företräder tillverkaren mot en godkännandemyndighet i EU:s
medlemsstater. Det samma gäller en representant från tredjeland som i
dagsläget är etablerad i Storbritannien.471
Storbritannien kommer enligt förslaget till Withdrawal Bill att ha en
lagstiftning som är likalydande med den inom EU. Det är dock osäkert
vad det betyder i praktiken för den som vill exportera till Storbritannien.
Såvida Storbritannien inte unilateralt godtar EU:s godkännanden kommer
det att behövas dubbla godkännanden, ett för EU och ett för
Storbritannien.
Det finns internationella föreskrifter som kan underlätta framtida
ömsesidigt erkännande av komponenter m.m. även vid ett avtalslöst
brexit. EU har anslutit sig till flera UN/ECE-föreskrifter (ibland kallade
UNECE-reglementen) som ska tillämpas vid typgodkännanden på samma
villkor som särdirektiv utfärdade av EU.472 Storbritannien kommer att
vara part till överenskommelserna även efter brexit och de godkännanden
för komponenter m.m. som utfärdas enligt UN/ECE-föreskrifter kommer

469

EU-kommissionens Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and
EU rules in the field of type-approval of motor vehicles, den 8 februari 2018, s. 3.
470
Se exempelvis artiklarna 34-36 i direktivet 2007/46/EG.
471
EU-kommissionens Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and
EU rules in the field of type-approval of motor vehicles, den 8 februari 2018, s. 2.
472
Se artikel 35.1 i direktivet 2007/46/EG.
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även i fortsättningen att kunna ligga till grund för EU-typgodkännanden
av fordon.
EU, Sverige och Storbritannien är alla parter till 1958 års
överenskommelse om att anta enhetliga tekniska föreskrifter för
hjulförsedda fordon eller för utrustning och delar som kan monteras eller
användas på sådana fordon.473 Syftet med överenskommelsen är att
harmonisera fordonslagstiftning och att underlätta internationell handel.
Efter brexit kommer det således fortfarande att finnas en funktion för
harmonisering av kraven på fordon. Typgodkännanden som meddelas
enligt UN/ECE-föreskrifter kan ligga till grund för typgodkännanden för
komponenter med mera. Sådana typgodkännande kan i sin tur utgöra en
del av underlaget i ett EU-typgodkännande av ett fordon.
Ytterligare en överenskommelse, 1998 års överenskommelse inom
UN/ECE om att anta globala tekniska föreskrifter på samma område
möjliggör att harmoniseringen går ännu längre.474 EU, Storbritannien och
Sverige är alla parter till överenskommelsen.475 Kommerskollegium har
identifierat att lastbilschassin med motor är ett särskilt svenskt
importintresse. Påverkan av de ovanstående reglerna är beroende av om
EU-typgodkännandet för hela fordonet, där chassiet ska ingå, är meddelat
i Storbritannien och i annat fall hur stor grad UN/ECE-förskrifter ligger
till grund för EU-typgodkännandet av hela fordonet.
Idag kan andra EU-medlemsstater utse brittiska tekniska tjänster som
sina egna men efter brexit kommer det att krävas att EU ingår ett avtal
med Storbritannien för att det ska vara möjligt att utse en teknisk tjänst i
Storbritannien.

24.4 Önskvärda lösningar för handeln med motorfordon,
delar och tillbehör samt däck
Tullfrihet för ursprungsvaror
Fordon, delar och tillbehör
Fordon är belagda med höga tullar, och ett återinförande av tullar
kommer att drabba fordonsindustrin hårt. Återinförandet av tullar på
tillbehör och delar till motorfordon samt däck kommer också att leda till

473

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
(2018-02-13).
474
EU, Sverige och Storbritannien är alla medlemmar även till denna överenskommelse,
se https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob_stts.html.
475
ECE/TRANS/WP.29/1073/Rev.20.
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ökade kostnader för företagen. EU bör därför sträva efter avtal om
tullfrihet för dessa varor.
Ytterligare en effekt av att tullar blir aktuella är att ursprungsregler
införs. Ursprungsregler används för att slå fast en varas ekonomiska
ursprung och fungerar som en säkerhetsmekanism som garanterar att de
sänkta tullarna i ett frihandelsavtal tillfaller avtalsparterna. Att uppfylla
reglerna kommer med en kostnad för ekonomiska operatörer och denna
kostnad måste vägas mot den fördel som preferenstullen innebär. De
produkter som omfattas av MGN-nolltull kan helt bortse från
ursprungsreglerna då dessa endast är relevanta för varor med
tullpreferens.
Även om det finns ett par etablerade principer för att bestämma ursprung
kan ursprungsreglerna variera mellan olika avtal, i såväl språk, design
som substans. För mer om ursprungsregler se faktaruta i avsnitt 18.1.
HS 87 Fordon samt delar och tillbehör (8703, 8706, 8708)
Ceta476

Korea FTA

PEM

Production in which the
value of all non-originating
materials used dies not
exceed 45 (50) per cent of
the ex-works price or
transaction value of the
product (8701-05)

Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed 45
per cent of the ex-works
price of the product (870107 and 8712)

Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed
40 per cent of the exworks price of the product
(Ex Chapter 87)

alternativt

alternativt

Manufacture from
materials of any heading,
except that of the product
(8708-11 and 8713-16)

Manufacture:
-from materials of any
heading, except that of the
product, and
- in which the value of all
materials used does not
exceed 40 per cent of the
ex-works price of the
product

alternativt
A change from any other
heading, except from
heading 8407-08 or 8708
or 8714;
Or
A change within this
heading or heading (8407,
8408, 8707, 8714)
whether or not there is
also a change from any
other heading, provided
that the value of nonoriginating materials of
this heading or heading
(8407, 8408, 8707, 8714)
does not exceed 50 per
cent if the transaction
value or ex-works price of
the product.

476

Or
Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed
30 per cent (20-25) of the
ex-works price of the
product
8711-12 have separate
rules

Anledningen till varför PEM, Korea FTA och Ceta valts ut har att göra med att de
tillhör tre olika generationer av ursprungsregler. Korea och Kanada representerar
dessutom motparter som liknar Storbritannien i utveckling och typ av ekonomi.
Detsamma gäller för flera parter inom PEM.
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För fordon brukar EU som standard använda sig av en värderegel som
tillåter maximalt 45 procent icke-ursprungsmaterial. I både Korea FTA
och Ceta gäller standardregeln även om det i Ceta finns vissa undantag
för ett par rubriker. I Ceta finns även en särskild ursprungsregelkvot där
ett fast antal produkter från kapitel 87 får en mycket liberal
ursprungsregel. Både Ceta och Korea FTA har dessutom en
nummerväxlingsregel för ett antal produkter inom kapitel 87. I PEM är
gränsen för mängden tillåtna icke-ursprungsmaterial lägre än i Ceta och
Korea FTA. Dock erbjuder PEM i vissa fall en möjlighet att välja mellan
två typer av ursprungsregler vilket de andra avtalen inte gör.
Substansmässigt är det generellt sett bättre för producenter att kunna
använda sig av en större andel icke-ursprungsmaterial som i Ceta och
Korea FTA. Detta ger dem en större valmöjlighet i termer av vilka
insatsvaror de vill använda. Vad som är positivt i PEM är att det finns två
olika typer av ursprungsregler att välja på vilket också är bra då det ger
ökad flexibilitet.
I befintliga frihandelsavtal där statistik finns tillgänglig har EU:s import i
regel inte påverkats negativt av ursprungsreglernas utformning då
preferensutnyttjandegraden vid EU:s import av HS 8703 i princip varit
omkring 90 procent (år 2013). Preferensutnyttjandegraden vid import
från HS 8703 är något lägre (50–65 procent) för vissa PEM-länder bl.a.
Egypten och Schweiz. Det finns ingen information om
preferensutnyttjande från Ceta.

HS 4011 Däck
Ceta477

Korea FTA

PEM

A change from any other
heading.

Manufacture from materials
of any heading, except that
of the product

[ex Chapter 40]
Manufacture from materials
of any heading, except that
of the product

Det enda som skiljer ursprungsreglerna åt är språket. Alla tre avtalen har
en nummerväxlingsregel på 4-ställig nivå.
I befintliga frihandelsavtal där statistik finns tillgänglig har EU:s export
inte påverkats negativt av ursprungsreglernas utformning då
preferensutnyttjandegraden vid EU:s export i genomsnitt varit omkring

477

Anledningen till varför PEM, Korea FTA och Ceta valts ut har att göra med att de
tillhör tre olika generationer av ursprungsregler. Korea och Kanada representerar
dessutom motparter som liknar Storbritannien i utveckling och typ av ekonomi.
Detsamma gäller för flera parter inom PEM.
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80 procent (år 2013). Det finns ingen information om
preferensutnyttjande från Ceta.
Förutsatt att förhandlingen om den reviderade PEM-konventionen går i
lås, är den det bästa alternativet vid händelse av ett frihandelsavtal mellan
EU och Storbritannien. Även om förhandlingen inte är avslutad ser
ursprungsreglerna ut att bli ytterst liberala och tillåta en hög grad av
ekonomisk integration mellan parterna, med andra ord generösa
möjligheter att använda varandras insatsvaror och dela upp produktionen
i olika steg mellan parterna.
I flera fall är det ingen större skillnad mellan ursprungsreglerna i
moderna avtal som Ceta och Korea FTA och de nuvarande reglerna i
PEM. Om förhandlingen om den reviderade PEM-konventionen strandar
helt vore det långt ifrån optimalt men inte heller ofördelaktigt att använda
de nuvarande PEM-reglerna. De är förvisso utdaterade på många
områden men för de flesta av de produkter som identifierats som svenska
intressen är skillnaderna gentemot Ceta och Korea FTA inte stora.
Dessutom måste nackdelen med ett äldre regelverk vägas mot fördelarna
i att ha en stor kumulationszon478 som PEM erbjuder. Både privata och
offentliga aktörer har dessutom en vana att efterleva ursprungsreglerna i
PEM idag.

Tekniska regler
Lösningar för typgodkännanden
Som framgår ovan är det ett mycket stort antal regelverk som på ett eller
annat sätt berör fordon, på ett mer eller mindre specifika sätt.
Regelverken lägger ansvar på tillverkare, eller den som av någon
anledning är i tillverkarens ställe inom EU att se till att kraven uppfylls.
Lösningar för typgodkännanden är avgörande för att handel mellan EU
och Storbritannien ska fortlöpa, men dessutom mellan andra EUmedlemmar. Giltigheten, eller i vart fall den praktiska fortlevnaden, av
redan meddelade EU-typgodkännanden är beroende av en tillförlitlig och
förutsägbar lösning. Situationen är något annorlunda för
typgodkännanden enligt UN/ECE-föreskrifter. För EU-typgodkännanden
rör det sig i praktiken om avtalslösningar för flera olika frågor, nämligen
de följande.

478

Diagonal kumulation tillämpas mellan alla PEM-parter som länkat till den
gemensamma konventionen i sina respektive FTAs. Kumulation innebär att insatsvaror
från en PEM-part kan används som om de har ursprung i det egna landet, något som ger
producenter en större mängd insatsvaror att välja utifrån.
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Är det möjligt för EU och Storbritannien att ömsesidigt erkänna
varandras fordonsgodkännanden?
I vilket utsträckning går det att undvika att godkännanden måste
utfärdas två gånger för samma fordon, system, komponent eller
separat teknisk enhet, en gång i EU och en gång i Storbritannien?
Är det möjligt för EU att ömsesidigt erkänna intyganden från
tekniska tjänster i Storbritannien, och vice-versa?
Går det att åstadkomma regulativ överensstämmelse, eller
etablera ömsesidigt erkännande av regleringar mellan EU och
Storbritannien på fordonsområdet?

Det finns exempel på ömsesidigt erkännande av typgodkännanden för
fordon, komponenter, etc. Sedan 2010 ömsesidigt erkänner EU och
Schweiz varandras typgodkännanden. Enligt avtalet ska EU erkänna
typgodkännanden av fordon som beviljats av Schweiz i de fall de
schweiziska kraven anses vara likvärdiga med kraven i EU:s ramdirektiv
för fordon. EU erkänner typgodkännanden som meddelats i Schweiz
under villkor av att Schweiz anpassar sin lagstiftning till all gällande EUlagstiftning om typgodkännande av fordon. Enligt avtalet ska Schweiz
erkänna typgodkännanden av fordon som meddelats i EU även före
avtalets ikraftträdande och enligt tidigare gällande EU-lagstiftning om
godkännandet fortfarande är i kraft i Europeiska unionen.479
En annan möjlig lösning för delar av typgodkännanden för hela fordon
vid brexit är den som finns i de färdigförhandlade texterna i
frihandelsavtalet mellan EU och Japan. Lösningen blir sannolikt inte helt
likvärdig med dagens förhållanden, men vore ändå bättre jämfört med om
det helt saknas harmoniserad lagstiftning mellan EU och Storbritannien
och ömsesidigt erkännande.
Enligt avtalet ska parterna godta den andra partens helfordonsgodkännanden, om godkännandena överensstämmer med dennes
nationella krav och med ett internationellt helfordonsgodkännande enligt
UN/ECE-föreskrifter.480 Denna lösning verkar dock kräva särlösningar
för några komponenter där EU-kraven inte har sin motsvarighet i
internationella regelverk, vilket är några få komponenter för bilar men
fler för andra fordon. Frihandelsavtalen med Japan och Korea innehåller

479

2011/115/EU: Beslut nr 1/2010 av den kommitté som inrättats inom ramen för
avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 18
oktober 2010 om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av
överensstämmelse, om ändring av kapitel 12 om motorfordon i bilaga 1 och om
införande av ett nytt kapitel 18 om biocidprodukter i bilaga 1
480
UN/ECE-föreskrift nr 0 om internationella helfordonsgodkännanden.
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en lösning med ömsesidigt erkännande för vissa komponenter som har ett
godkännanden enligt de UN/ECE-föreskrifter som räknas upp i avtalet.
Ytterligare en lösning, men där handeln störs i högre grad, är de beslut
som rådet kan meddela inom ramen för multilaterala eller bilaterala avtal
mellan EU och tredjeländer. Det är möjligt att förklara att internationella
regler eller regler i tredjeländer är likvärdiga med EU-typgodkännanden
av system, komponenter och separata tekniska enheter.
De tekniska tjänster som är anmälda av Storbritannien kan redan i
dagsläget anmälas för samma uppgifter även av andra medlemsstater. För
att verksamheten ska kunna fortsätta efter brexit krävs dock att ett avtal
sluts mellan EU och Storbritannien. Kostnaderna för att bli utsedd som
teknisk tjänst bör kunna hållas nere om redan existerade brittiska
rapporter om den tekniska tjänstens kompetens kan användas om
underlag för utseende av andra medlemsstater.481

24.5 Slutsatser motorfordon och däck
Sammantaget innebär den ökade administrationen kopplad till
gränspassage att kostnaderna ökar, ledtiderna förlängs och
förutsägbarheten i godsflödet minskar. Detta är konsekvenser som i stor
utsträckning är oundvikliga effekter av att tullformaliteterna återinförs
och de kommer att gälla i handeln inom alla sektorer.
Återinförandet av tullar inom denna sektor kommer att leda till ökade
kostnader och därför anser vi att det är viktigt att varorna omfattas av ett
frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. För att säkerställa att
tullpreferenserna tillfaller avtalsparterna krävs ursprungsregler och då är
den reviderade PEM-konventionen det bästa alternativet.
Den minst handelsstörande lösningen för tekniska regler är om
typgodkännanden för hela fordon som är giltiga inom EU även
fortsättningsvis kan utfärdas i Storbritannien, och att Storbritannien
erkänner EU-typgodkännanden. En lösning som gör detta möjligt finns i
dagsläget i MRA med Schweiz. Lösningen baseras på ömsesidigt
erkännande av den andra partens regler, när de är likvärdiga.
En lösning som är oprövad men kan ge samma resultat är den som finns i
det färdigförhandlade frihandelsavtalet med Japan. Avtalet innehåller en
funktion för ömsesidigt erkännande av hela fordon, s.k. internationella
helfordonsgodkännanden. Dessa godkännanden är utfärdade enligt
föreskrifter som har tagits fram internationellt inom UN/ECE, och
godkännandena är möjliga genom att EU och Japan har antagit dem.
481

Enligt uppgifter från Transportstyrelsen den 31 januari 2018.
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Såväl avtalet med Schweiz som avtalet med Japan innebär att
godkännanden av fordonskomponenter m.m. kan ömsesidigt erkännas
mellan parterna. Gentemot Schweiz är detta beroende av vilka UN/ECEföreskrifter (för komponenter till skillnad från de för hela fordon) som
EU baserar sin lagstiftning på och motsvarande anpassningar från
schweizisk sida. Avtalet med Japan innehåller en motsvarande funktion
för de UN/ECE-föreskrifter som båda parterna tillämpar.
Här utöver finns det många andra tekniska regler inom EU om framför
allt fordonskomponenter m.m. som inte är hela fordon. I vissa fall är det
fråga om någon aspekt eller funktion hos komponenten som inte regleras
i typgodkännande för komponenterna m.m. För att minska störningarna
på handeln måste ett kommande avtal även beröra detta. Gemensamma,
harmoniserade regler mellan EU och Storbritannien är i dessa fall den
minst handelsstörande lösningen och den som i största utsträckning
minskar de osäkerhetsmoment som en tillverkare måste ta hänsyn till.
EES erbjuder en sådan lösning. MRA med Schweiz omfattar vissa av
EU:s regelverk men inte alla, det är ändå en lösning som systematiskt sett
kan åstadkomma samma resultat.
Schweizlösningen erbjuder ömsesidigt erkännande av tillverkares
etableringar på den andra partens territorium, ömsesidigt erkännande av
produkter som uppfyller den andra partens lagstiftning osv. En lösning
som den med Schweiz innebär dock att det finns en dubbel
regeluppsättning, EU-regler och schweiziska regler, vilket är
kostsammare för en tillverkare att förhålla sig till jämfört med en enda
regeluppsättning. Avslutningsvis bör det göras ansträngningar för att
åstadkomma en horisontell lösning där alla de regelverk som berör
fordonsområdet löses i ett avtal. Att bara reglera typgodkännanden av
fordon och komponenter m.m. i ett nytt avtal når inte ända fram.

25 Järn, stål och silver
25.1 Kort om handel med järn, stål och silver
Liksom i föregående sektorsavsnitt lyfter vi fram de tre sektorer som är
särskilt viktiga för Sveriges handel med Storbritannien, jämfört med
övriga EU-länders enligt analysen i avsnitt 2. Det rör sig om export av
järnmalm (HS 2601) och silver (HS 7106) och import av rostfritt stål
(HS 7218).482 Under 2014 understödde exporten till Storbritannien 2 000

482

Därutöver är även exporten av valsade produkter av järn eller stål (HS 7208) samt
importen av valsade produkter av rostfritt stål (HS 7219) särskilt viktiga för Sveriges
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jobb i mineralutvinnings- och basmetallsektorerna, varav 1 400 var direkt
understödda.
Exporten av järnmalm (HS 2601)
Under 2014-2016 exporterade Sverige järnmalm till Storbritannien för i
genomsnitt 1,7 miljarder kronor per år (2,2 procent av total varuexport
till Storbritannien, jämfört med 0,0002 procent för övriga EU-länder).
Det innebar att Storbritannien var den tredje största exportmarknaden för
svensk järnmalm, efter Tyskland och Saudiarabien men före Finland,
Nederländerna, Qatar och Turkiet. Från mitten av 90-talet till mitten av
00-talet avvek exportutvecklingen till Storbritannien inte nämnvärt från
den generella utvecklingen och drygt en halv procent av den svenska
järnmalmsexporten gick till Storbritannien år 2004. År 2016 hade den
andelen växt till 11 procent och mätt i värde var exporten till
Storbritannien 54 gånger högre (5 300 procent) än den var 2004, jämfört
med Sveriges export till övriga länder som var 2,5 gånger högre (150
procent).
Under 2014-2016 var Sverige den näst främsta exportören av järnmalm
till Storbritannien (20 procent av Storbritanniens import), efter Brasilien
(38 procent) men före Kanada (12 procent) och Ryssland (11 procent).
Sveriges exportandel ökade dock markant under 2016 jämfört med åren
innan, till 31 procent. Eftersom den brasilianska exporten sjunkit under
de senaste åren innebar det att Sverige var den främsta exportören av
järnmalm till Storbritannien år 2016 – av EU:s totala export av järnmalm
till Storbritannien stod Sverige för 99,5 procent.

handel med Storbritannien, men i mindre utsträckning än de tre sektorer som ges
särskilt utrymme i detta avsnitt.
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Figur 18. Sveriges och vissa övriga EU-länders export av järnmalm (HS 2601) som andel av total
varuexport till Storbritannien, år 2011–2016
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Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar.

Exporten av silver (HS 7106)
Under 2014-2016 exporterade Sverige silver till Storbritannien för i
genomsnitt 1,6 miljarder kronor per år (2 procent av total varuexport till
Storbritannien, jämfört med 0,3 procent för övriga EU-länder). 70
procent av den svenska exporten av silver gick till Storbritannien under
perioden som därmed var den klart främsta exportmarknaden, före
Tyskland (24 procent) och Norge (3 procent). Mot slutet av 90-talet
exporterade Sverige endast 13 procent av sitt silver till just
Storbritannien. Även om exporten till Storbritannien har växt under hela
2000-talet är det framför allt under 2010-talet som den växt som
kraftigast. Mellan 2010 och 2016 ökade exporten till Storbritannien med
200 procent medan exporten till världens övriga länder sjönk med 50
procent.
Av Storbritanniens totala import av silver kom åtta procent från Sverige,
under 2014-2016. Sverige var därmed den femte främsta exportören till
Storbritannien, efter Tyskland, Kazakstan, Polen och Schweiz.
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Figur 19. Sveriges och vissa övriga EU-länders export av silver (HS 7106) som andel av total varuexport
till Storbritannien, år 2011–2016
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Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar.

Importen av rostfritt stål (HS 7218)
Under 2014-2016 importerade Sverige obearbetat eller halvfärdiga
produkter av rostfritt stål från Storbritannien för i genomsnitt 1,9
miljarder kronor per år (2,8 procent av total varuimport från
Storbritannien, jämfört med 0,05 procent för övriga EU-länder). Av den
totala svenska importen av sådant rostfritt stål kom mer än 95 procent
från Storbritannien. Sedan 1995 har Sveriges import av dessa produkter i
princip uteslutande kommit från Storbritannien, förutom under några år i
mitten av 00-talet då importen från Finland ersatte delar av den brittiska
importen. Från och med 2012 har dock mer än 90 procent av importen
kommit från Storbritannien.
Av Storbritanniens totala export av produkterna gick 42 procent till
Sverige under 2014–2016, vilket innebar att Sverige var den främsta
marknaden, före USA (21 procent) och Spanien (10 procent).
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Figur 20. Sveriges och vissa övriga EU-länders import av rostfritt stål, obearbetat eller halvfärdiga
produkter (HS 7218) som andel av total varuimport från Storbritannien, år 2011–2016
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25.2 EU:s regler för handel med järn, stål och silver
EU:s produktlagstiftning saknar produktkrav för oförädlat järn, stål och
silver. Dessa produkter kan dock omfattas av regelverk som riktar sig
mot mer förädlade produkter, längre ned i produktionskedjan. De primära
regelverken som kan vara aktuella är de för byggprodukter, motorfordon
och maskiner. För analys av dessa regelverk se sektorskapitel 22 för
trävaror, 24 för motorfordon och 26 för vissa maskiner och apparater.
Det finns andra regelverk som påverkar sektorn i EU:s
övervakningssystem för import och export av vissa järn- och
stålprodukter och produkter med dubbla användningsområden. Trots att
dessa inte innehåller produktkrav utgör de kvantitativa import- och
exportrestriktioner som är viktiga att känna till och därför behandlas i
detta kapitel.
Den allmänna stålövervakningen av järn- och stålimport
Den allmänna stålövervakningen med krav på licens för att kunna
importera järn- och stålprodukter från tredje länder till EU som fanns
t.o.m. 2012 återinfördes 2016.483 Kommissionen motiverar åtgärderna
med att det råder en överkapacitet av ståltillverkningen och pressade
483

Sverige

Övervakningssystemet regleras i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/670
om införande av unionsövervakning i förväg av import av vissa järn- och stålprodukter med
ursprung i vissa tredjeländer. Införande av allmän unionsövervakning för andra produkter än järnoch stål regleras enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr2015/478 om
gemensamma importregler och Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 om
gemensamma regler för import från vissa tredjeländer.

313(363)
stålpriser världen över och att det i förebyggande syfte därför krävs ett
övervakningssystem när dessa produkter importeras till EU.
Importlicenskravet gäller för import av sändningar av mer än 2 500 kg av
vissa järn- och stålprodukter från alla länder utanför EU utom Norge,
Lichtenstein och Island.484 En licens som utfärdats i en medlemsstat är
giltig i hela EU.
Exporttillstånd av järn- och stålprodukter med dubbla
användningsområden
Inom EU finns ett gemensamt regelverk som innebär att produkter med
dubbla användningsområden (PDA) måste kontrolleras när de exporteras
från, eller transiteras genom, unionen eller levereras till ett tredjeland på
grund av förmedlingstjänster som tillhandahålls av en förmedlare som är
bosatt eller etablerad i unionen.485 Med begreppet produkter med dubbla
användningsområden avses föremål tillverkade för civilt bruk, men som
även kan användas för tillverkning av massförstörelsevapen eller
krigsmateriel. Exempel på sådana produkter är kemikalier,
verktygsmaskiner, ventiler, pumpar och rör i speciallegeringar.
I Sverige är Inspektionen för Strategiska produkter (ISP) och
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ansvariga myndigheter för ärenden
som rör export av PDA.
Av bilagorna till PDA-förordningen framgår att tillståndskravet omfattar
vissa järn- och stålprodukter, både i form av råmaterial men även i den
mån som de utgör delkomponenter i förädlade och färdiga
slutprodukter.486 Det är i första hand företagen själva som ska klassificera
sina egna produkter som PDA-produkter. Produktlistan uppdateras med
jämna mellanrum för att säkerställa överensstämmelse med

484

Enligt bilaga 1 till genomförandeförordningen (EU) 2016/670 omfattas följande produkter av
licenskravet; halvfärdiga produkter, varmvalsad plåt, kallvalsad plåt, plätt med överdrag, valsade
band, band med överdrag, armeringsstål och valstråd i oregelbundet upprullade ringar,
varmbearbetad stång, annan stång, profiler, tråd, rostfri plåt, platta produkter av rostfritt stål,
rostfri stång i oregelbundet upprullade ringar, rostfri stång och profiler, rostfri tråd, plåt av legerat
stål, band av reglerat stål, stång av legerat stål i oregelbundet upprullade ringar, stång och profiler
av legerat stål, spontpålar, banbyggnadsmaterial av järn- och stål, rör och ihåliga profiler och
gjutjärn, sömnlösa rör och profiler, andra rör med runt tvärsnitt, svetsade och nitade rör och
profiler, rördelar, skruvar, bultar, muttrar och brickor.
485
Systemet regleras i Rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprätthållande av en
gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter
med dubbla användningsområden (PDA-förordningen).
486 För att ta reda på exakt vilka järn- och stålprodukter som förordningen träffar hänvisas till
kommissionens korrelationslista ”Correlation list between Taric and the Dual-use Annex of the
Regulation 428/2009”: http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-fromeu/dual-use-controls/index_en.htm.
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internationella säkerhetsförpliktelser och att konkurrenskraften bland
ekonomiska aktörer bibehålls.487
Företag som vill exportera en omfattande mängd PDA kan ansöka om ett
s.k. globalt exporttillstånd som gäller för export från EU av ett
obegränsat antal produkter till en eller flera mottagare i ett eller flera
länder under en begränsad tid.488 Det EU-gemensamma exporttillståndet
avser export till särskilt utvalda tredje länder,489 eller det generella EUtillståndet. I det senare fallet ska företagen underrätta de behöriga
myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade om sin första
användning av exporttillståndet senast 30 dagar efter den dag då den
första exporten ägde rum. Med andra ord behöver företagen i dessa fall
inte i förväg ansöka om något tillstånd.

25.3 Handel med järn, stål och silver vid brexit utan avtal
Handelsprocedurer
När Storbritannien lämnar EU kommer handeln med Storbritannien att
ske enligt de handelsprocedurer som gäller vid EU:s yttre gräns.
Storbritannien blir i handelsprocedurhänseende tredjeland, vilket innebär
att regelverk för handel med länder utanför EU blir tillämpligt.
Tullformaliteter återinförs i samband med import från och export till
Storbritannien. Övriga krav påverkas till exempel av vilka varor man
handlar med och vad som ska hända med godset i nästa steg.

Tullar
Om det inte finns något nytt frihandelsavtal på plats mellan
Storbritannien och EU den dagen Storbritannien lämnar EU kommer
tullar att återinföras för tullbelagda varor i handeln mellan Storbritannien
och EU.
Tullar på malm, slagg och aska
Den svenska exporten (utförseln) till Storbritannien av malm, slag och
aska, kapitel 26 uppgick totalt till drygt 1,5 miljarder kronor under år
487

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2268 av den 26 september 2017 om
ändring av PDA-förordningen, L334/1, ges kommissionen befogenhet att genom delegerade akter
uppdatera förteckningen över produkter med dubbla användningsområden.
488 De fem olika tillståndsförfaranden avser individuellt exporttillstånd, globalt exporttillstånd,
EU-gemensam exporttillstånd, överföringstillstånd och Catch-all (generalklausulen).
Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring av PDA:s till en annan medlemsstat men
det finns vissa undantag enligt bilaga IV för sådana känsliga produkter som MTCR- och NSGteknikprodukter. Generalklausulen ger nationella myndigheter möjlighet att bevilja tillstånd för
produkter som inte finns med i produktlistorna.
489 De EU-generella exporttillståndet regleras i bilaga II till PDA-förordningen och omfattar b.la.
Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz inbegripet Liechtenstein, USA,
Argentina, Island, Sydafrika, Korea och Turkiet.
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2016. Dem främsta exportvaran utgjordes av sintrad järnmalm490. EU:s
WTO-åtagande innebär nolltullar för malm, slagg och aska. Vi har därför
valt att inte redovisa några tabeller med tullsatser.
Tullar på silver
Den svenska exporten (utförseln) till Storbritannien av silver HS 7106
under år 2016 uppgick till nästan 1,9 miljarder kr. EU:s åtagande WTOåtagande innebär nolltullar för silver. Vi har därför valt att inte redovisa
några tabeller.
Tullar på järn och stål
Den svenska importen från Storbritannien av järn och stål inom kapitel
72 uppgick till drygt 2,8 miljarder kronor under år 2016491. Utan ett avtal
mellan Storbritannien och EU blir innebörden att tullar återinförs.
Merparten av de varor som omfattas av kapitel 72 är dock tullfria, det vill
säga varor som klassificeras enligt HS-nummer 7203-7229 vid import till
EU från tredjeland genom EU:s WTO-åtaganden.
Vissa varor som klassificeras enligt HS7201 respektive HS7202 är
tullbelagda och tullen återfinns i spannet 0-7,7 procent beroende på vara.
Av tabellen nedan framgår att inom varje HS-kategori kan det finnas
varor med olika tullsats. Det beror på att varje HS kategori omfattas av
ett stort antal varukoder (tullpositioner) som ibland har olika tullsats.
Kap 72 – Svensk import av järn och stål från Storbritannien år 2016

HS

Varubeskrivning

7201

Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i
andra obearbetade former

7202

Ferrolegeringar

7203–7229

Andra produkter av järn och stål

MGN-tullsats
Värde i vid import till
kronor
EU, %
2 620 000

0/1,7/2,7

202 832 000

0/2,7/4/5,7/7

2 616 082 000

0

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa

Den typen av tackjärn ur HS 7201 som importerades till Sverige från
Storbritannien under år 2016 omfattas av tullfrihet.
När det gäller ferrolegeringar ur HS 7202 så bestod den importen till stor
del av ferromolybden till ett värde av nästan 192 miljoner kronor.
Tullsatsen vid import till EU av ferromolybden från länder utanför EU är
2,7 procent. Även om tullsatsen kan betraktas som relativ låg i
490

Taricnr 2601 12 00 00
Varor av järn och stål klassificeras under kapitel 73 och omfattas inte av
utredningen.
491
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tullsammanhang skulle det innebära en ökad kostnad för de importerande
företagen om det inte finns något frihandelsavtal på plats mellan EU och
Storbritannien.
Vi illustrerar detta med ett exempel som avser de fem största
importvarorna inom HS 7202 under år 2016. Nedan visas även tullsats
vid import till EU från tredjeland samt beräkning av hur mycket tull som
måste betalas om det inte finns något avtal mellan EU och Storbritannien,
givet att importsiffrorna var desamma.
HS 7202 – Exempel på viktiga importvaror från Storbritannien år 2016 och
beräkning av ny tull
Värde i
kronor

MGN-tullsats
vid import till
EU, %

Tull i
kronor

191 901 000

2,7

5 181 327

KN-nr

Kort varubeskrivning

72027000

Ferromolybden

72029980

Andra ferrolegeringar

4 936 000

2,7

133 272

72029100

Ferrotitan och ferrokiseltitan

3 246 000

2,7

87 642

72022910

Annat ferrokisel

1 138 000

5,7

64 866

72024910

Annat ferrokrom

809 000

7

56 630

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa och egen beräkning

Den svenska exporten (utförseln) till Storbritannien av järn och stål ur
kapitel 72 uppgick till nästan 1,9 miljarder kronor år 2016. Under
förutsättning att Storbritannien väljer att behålla samma tullar som EU
omfattas merparten av varorna av tullfrihet. Varor som klassificeras
enligt HS 7201 respektive HS 7202 är tullbelagda och spannet återfinns
mellan 0–7,7 procent beroende på vara.
Kap.72 Svensk export av järn och stål till Storbritannien år 2016

HS

Varubeskrivning

7201

Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller
i andra obearbetade former

7202

Ferrolegeringar

7203–7229

Andra produkter av järn och stål

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa

Värde i
kronor

Tullsats vid
import till
Storbritannien
om EU:s
MGN-tullsats
behålls

0

0/1,7/2,7

71 335 000

0/2,7/4/5,7/7

1 779 716 000

0
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Vi illustrerar detta med exempel som avser de största exportvarorna inom
HS 7202 under år 2016. Nedan visas även tullsats vid import till EU
HS 7202 - Exempel på viktiga exportvaror till Storbritannien år 2016 och
beräkning av ny tull

Värde i
kronor

Tullsats vid
import till
Storbritannien
om EU:s MGNtullsats behålls

Tull i kronor

63 017 000

4

2 520 680

KN-nr

Kort varubeskrivning

72024190

Ferrokrom innehållande mer
än 6 viktprocent kol

72024950

Annat ferrokrom

5 887 000

7

412 090

72027000

Ferromolybden

2 188 000

2,7

59 076

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa och egen beräkning

Återinförandet av tullar inom denna sektor kommer att få en begränsad
negativ effekt då merparten av exportvarorna omfattas av tullfrihet under
förutsättning att Storbritannien behåller samma tullar som EU.

Tillstånd och licenser
Det kommer att krävas en importlicens för att importera vissa utvalda
stålprodukter till EU och följaktligen också till Sverige. Systemet är en
övervakningsmekanism som gör det möjligt att vidta skyddsåtgärder för
EU:s järn- och stålindustri vid behov.
Ifråga om produkter med dubbla användningsområden kommer det att
krävas tillstånd för att exportera dem till Storbritannien.

25.4 Önskvärda lösningar för handel med järn, stål och silver
Tullfrihet för ursprungsvaror
Ett frihandelsavtal mellan parterna där alla varor ingår mildrar effekterna
av brexit under förutsättning att företagen kan uppfylla
ursprungsreglerna.
Ursprungsregler används för att slå fast en varas ekonomiska ursprung
och fungerar som en säkerhetsmekanism som garanterar att de sänkta
tullarna i ett frihandelsavtal tillfaller avtalsparterna. Att uppfylla reglerna
kommer med en kostnad för ekonomiska operatörer och denna kostnad
måste vägas mot den fördel som preferenstullen innebär. De produkter
som omfattas av MGN-nolltull kan helt bortse från ursprungsreglerna då
dessa endast är relevanta för varor med tullpreferens.
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Även om det finns ett par etablerade principer för att bestämma ursprung
kan ursprungsreglerna variera mellan olika avtal, i såväl språk, design
som substans. För mer om ursprungsregler se faktaruta i avsnitt 18.1.
HS 72 Järn och stål (7202)
Ceta492

Korea FTA

PEM

A change from any other
heading

Manufacture from
materials of any heading,
except that of the product
(Ex Chapter 72)

Manufacture from
materials of any heading,
except that of the product
(Ex Chapter 72)

alternativt

alternativt

Manufacture from
materials or ingots or other
primary form or semifinished materials from
specific headings

Manufacture from
materials or ingots or other
primary form or semifinished materials from
specific headings

alternativt
A change from any
heading outside this
group

Ursprungsreglerna i Ceta varierar beroende på rubrik, nummerväxling är
grundprincipen dock. I PEM och Korea FTA gäller nummerväxling som
princip med vissa specifika tilläggskrav. Ingen större skillnad i substans
mellan de olika avtalen.
I befintliga frihandelsavtal där statistik finns tillgänglig har EU:s import i
regel inte påverkats negativt av ursprungsreglernas utformning då
preferensutnyttjandegraden vid EU:s import av 7202 i princip varit
omkring 90 procent (år 2013). Det finns ingen information om
preferensutnyttjande från Ceta. Uppgifter om preferensutnyttjande för
7218 och 7219 saknas då dessa HS-nummer är tullfria.
Förutsatt att förhandlingen om den reviderade PEM-konventionen går i
lås, är den det bästa alternativet vid händelse av ett frihandelsavtal mellan
EU och Storbritannien. Även om förhandlingen inte är avslutad ser
ursprungsreglerna ut att bli ytterst liberala och tillåta en hög grad av
ekonomisk integration mellan parterna, med andra ord generösa
möjligheter att använda varandras insatsvaror och dela upp produktionen
i olika steg mellan parterna.
I flera fall är det ingen större skillnad mellan ursprungsreglerna i
moderna avtal som Ceta och Korea och de nuvarande reglerna i PEM.
Om förhandlingen om den reviderade PEM-konventionen strandar helt
vore det långt ifrån optimalt men inte heller ofördelaktigt att använda de
492

Anledningen till varför PEM, Korea FTA och Ceta valts ut har att göra med att de
tillhör tre olika generationer av ursprungsregler. Korea och Kanada representerar
dessutom motparter som liknar Storbritannien i utveckling och typ av ekonomi.
Detsamma gäller för flera parter inom PEM.
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nuvarande PEM-reglerna. De är förvisso utdaterade på många områden
men för de flesta av de produkter som identifierats som svenska intressen
är skillnaderna gentemot Ceta och frihandelsavtalet med Korea inte stora.
Dessutom måste nackdelen med ett äldre regelverk vägas mot fördelarna
i att ha en stor kumulationszon493 som PEM erbjuder. Både privata och
offentliga aktörer har dessutom en vana att efterleva ursprungsreglerna i
PEM idag. Exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden

Tillstånd och licenser
EU:s övervakningssystem av vissa järn- och stålprodukter med krav på
importlicens från tredje länder gäller inte gentemot medlemmar i EES.494
Med en EES-lösning skulle produkter med ursprung i Storbritannien
undantas från importlicenskravet.
För produkter med dubbla användningsområden är det i dagsläget möjligt
att använda ett generellt exporttillstånd för export från EU till Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Norge, Schweiz och USA. Med ett sådant
tillstånd kan ett företag i Sverige som avser att exportera sina produkter
till Storbritannien göra det utan att behöva göra en ansökan, men
meddela ISP senast 30 dagar efter det första exporttillfället har ägt rum.
Det är också möjligt för EU att lösa detta ensidigt genom att införa ett
undantag för Storbritannien i lagstiftningen såsom har gjorts för bland
andra Norge och Schweiz. Storbritannien har sannolikt tillträtt samma
konventioner som EU även som enskilt land och kommer därför
sannolikt att ha motsvarande lagstiftning.

25.5 Slutsatser järn, stål och silver
Kommerskollegium anser att alla varor ska omfattas av tullfrihet inom ett
frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. För att säkerställa att
tullpreferenserna tillfaller avtalsparterna krävs ursprungsregler och då är
den reviderade PEM-konventionen det bästa alternativet.
Järn, stål och silver omfattas som huvudregel inte av produktkrav i EU:s
produktlagstiftning. Beroende på sin avsedda användning kan vissa
produkter inom de större kategorierna järn, stål och silver omfattas av
produktlagstiftning, om de till exempel ska användas som byggprodukter.
493

Diagonal kumulation tillämpas mellan alla PEM-parter som länkat till den
gemensamma konventionen i sina respektive FTAs. Kumulation innebär att insatsvaror
från en PEM-part kan används som om de har ursprung i det egna landet, något som ger
producenter en större mängd insatsvaror att välja utifrån.
494
Beaktandesats 21 till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/670 av
den 28 april 2016 om införande av unionsövervakning i förväg av import av vissa järnoch stålprodukter med ursprung i vissa tredjeländer.
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Den samlade bedömningen är dock att tekniska regler i och med brexit
inte kommer att påverka sektorn i särskilt stor utsträckning. Särskilt
byggprodukter kan påverkas i och med att brittiska tillverkare kommer
att befinna sig i ett tredjeland. Storbritannien kommer att sakna möjlighet
att utkräva ansvar av tillverkare inom EU. Sannolikt kommer därför
importörer behöva ta ansvar för produkter från EU inom Storbritannien i
de fall tillverkare inte utser en representant. En kommande avtalslösning
mellan EU och Storbritannien innebär att handeln inte behöver påverkas i
någon större utsträckning om produktkrav kan harmoniseras eller
ömsesidigt erkännas.
I och med att Storbritannien lämnar EU, kommer importlicenser att
krävas vid import av vissa utvalda järn- och stålprodukter till EU. Om
Storbritannien ansluter sig till EES kommer detta dock inte att behövas
eftersom licenskravet inte gäller gentemot medlemmar i EES.
Det behövs ett tillstånd för att exportera produkter med dubbla
användningsområden måste inneha tillstånd för att kunna exporteras till
tredjeland. En EES-lösning för Storbritannien är den minst
handelsstörande lösningen. Men om detta inte är möjligt vore det
önskvärt om Storbritannien kunde medges ett generellt tillstånd enligt
existerande EU-lagstiftning såsom skett med ett antal länder. Det är en
unilateral åtgärd som helst skulle följas av motsvarande åtgärd från
brittisk sida.
Den ökade administrationen kopplad till gränspassage kommer att
medföra att kostnaderna ökar, ledtiderna förlängs och förutsägbarheten i
godsflödet minskar. Detta är konsekvenser som i stor utsträckning är
oundvikliga effekter av att tullformaliteterna återinförs och de kommer
att gälla i handeln inom alla sektorer.

26 Vissa maskiner och apparater
26.1 Kort om handel med vissa maskiner och apparater
Maskiner och apparater består, som namnet antyder, av en mängd olika
typer av produkter.495 Handeln med maskiner och apparater är särskilt
viktig för Sveriges import från Storbritannien, jämfört med övriga EUländers import. För exporten är det endast exporten av gaffeltruckar (HS
8427) som sticker ut för svensk del. Under 2014-2016 exporterades
Den korrekta beskrivningen av HS 84 är ”kärnreaktorer, ångpannor, maskiner,
apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor”. På den mest detaljerade nivån
med tillgänglig handelsstatistik, dvs. åttaställig nivå (KN), finns 1558 olika produkter
specificerade under HS-kapitel 84.
495
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sådana för i genomsnitt 670 miljoner kronor per år (0,9 procent av total
varuexport, jämfört med 0,2 procent för övriga EU-länder).
Under 2014-2016 importerade Sverige maskiner och apparater från
Storbritannien för 7,8 miljarder kronor (13 procent av total varuimport
från Storbritannien, jämfört med 11 procent för övriga EU-länder). De
produkter i sektorn som var särskilt viktiga för Sveriges import var delar
till förbränningskolvmotorer (HS 8409), kompressorer, luftpumpar m.m.
(HS 8414) och delar till gasturbinmotorer m.m. (HS 8411).
Av Sveriges import av maskiner och apparater kom 5 procent från
Storbritannien. Andelen har successivt sjunkit under de senaste 20 åren,
från drygt 10 procent under mitten av 90-talet. Trots det har
Storbritannien under de senaste åren varit den femte främsta exportören
av sådana produkter till Sverige, efter Tyskland, Nederländerna,
Danmark och Italien. För de tre produkter på HS4-nivå som var särskilt
viktiga var Storbritannien dock den näst viktigaste exportören till
Sverige.
Figur 21. Sveriges och vissa övriga EU-länders import av maskiner och apparater (HS 84) som andel av
total varuimport från Storbritannien, år 2011–2016
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Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar.
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26.2 EU:s regler för handel med vissa maskiner och
apparater
Alla de utvalda produkterna omfattas av EU-gemensamma regler. I vissa
fall är det samma regler för som reglerar flera av produkterna i något
visst avseende, såsom regler i EU:s maskindirektiv. Utifrån statistiken
över importörer har det visat sig att turbokompressorer importeras för att
användas i fordonsindustrin och behandlas därför i kapitel 24 om
motorfordon. Gasturbinmotorer används inom flygindustrin och faller
under ett helt eget regelverk och behandlas därför i ett eget kapitel. I den
mån delar till förbränningskolvmotorer är reglerade, och såvitt det har
gått att utreda, finns reglerna för dessa under kapitlet om motorfordon.
Gaffeltruckar omfattas av harmoniserade EU-regler om maskiner,
elektromagnetisk kompatibilitet samt i lågspänningsdirektivet.496 Det
förkommer också att truckarna har funktioner som gör att de omfattas av
radiodirektivet.497 I samtliga fall är det fråga om nya metodenlagstiftning och reglerna innehåller krav på tillverkares, representanters
och importörers ansvar, väsentliga krav på produkterna, att tillverkare
kan använda sig av harmoniserade standarder för att få presumtion av
överensstämmelse, samt regler om bedömning av överensstämmelse.
De luftpumpar som har valts utför rapporten och som inte är
turbokompressorer är delar till luft- eller vakuumpumpar och
luftkompressorer som används i kyl- eller frysutrustning. Den kategorin
träffas av samma regler som de regler som har identifierats för
gaffeltruckar eftersom det rör sig om övergripande lagstiftning för vissa
egenskaper hos många typer av produkter. Det finns dock tillkommande
EU-regler för de produkter där pumparna används i RoHS II-direktivet
om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, 498 Ecodesign,499
tryckbärande anordningar,500 avfall från elektrisk och elektronisk
utrustning501 och fluorerande växthusgaser.502 Dessa regler rör dock de
496

Maskindirektivet 2006/42/EG, lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och direktivet
2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet.
497
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning
och om upphävande av direktiv 1999/5/EG.
498
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning
av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
499
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG den om upprättande av en ram
för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.
500
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU den om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande
anordningar.
501
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
502
Se artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om
fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006.
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frånvärme- luftvärme- och bergvärmepumpar där luftpumparna ingår,
och inte själva luftpumparna som är det identifierade svenska
importintresset.

26.3 Handel med vissa maskiner och apparater vid brexit
utan avtal
Handelsprocedurer
När Storbritannien lämnar EU kommer handeln med Storbritannien att
ske enligt de handelsprocedurer som gäller vid EU:s yttre gräns.
Storbritannien blir i handelsprocedurhänseende tredjeland, vilket innebär
att regelverk för handel med länder utanför EU blir tillämpligt.
Tullformaliteter återinförs i samband med import från och export till
Storbritannien. Övriga krav påverkas till exempel av vilka varor man
handlar med och vad som ska hända med godset i nästa steg.

Tullar
Nedan redovisas den svenska exporten till Storbritannien av gaffeltruckar
och delar till dessa.
Om det inte finns något nytt frihandelsavtal på plats mellan
Storbritannien och EU den dagen Storbritannien lämnar EU kommer
tullar att återinföras i handeln mellan Storbritannien och EU.
Här redovisas också tullsats vid import till Storbritannien under
förutsättning att Storbritannien väljer att behålla samma MGN-tullsats
som EU idag tillämpar mot tredjeland. Tullsatsen för gaffeltruckar och
delar återfinns i spannet 0-4,5 procent.
Av tabellen nedan framgår att inom varje HS-kategori kan det finnas
varor med olika tullsats. Det beror på att varje HS kategori omfattas av
ett stort antal varukoder (tullpositioner) som ibland har olika tullsats.
HS 8427 och HS 8431 – Svensk export av gaffeltruckar och delar till
Storbritannien år 2016

Värde i
kronor

Tullsats vid
import till
Storbritannien
om EU:s MGNtullsats behålls

Gaffeltruckar: andra truckar samt icke självgående
vagnar, med lyft- eller annan hanteringsutrustning

682 818 000

4/4,5

Delar som är lämpliga att användas uteslutande
eller huvudsakligen till maskiner och apparater
enligt nr 8425–8430

364 536 000

0/4

HS

Varubeskrivning

8427
8431

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa
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Nedan illustrerar vi exempel på hur tullen kan komma att öka om det inte
finns något frihandelsavtal på plats under förutsättning att exportvärdet är
densamma.
HS 8427 – Gaffeltruckar och delar, exempel på viktiga exportvaror till
Storbritannien och beräkning av ny tull

Värde i
kronor

Tullsats vid
import till
Storbritannien
om EU:s MGNtullsats behålls

Tull i
kronor

84271010 Självgående truckar med elektrisk
motor med en lyfthöjd av minst
1 meter

346 387 000

4,5

15 578 415

84271090 Andra självgående truckar med
elektrisk motor

176 045 000

4,5

7 922 025

84312000 Delar till 8427 (gaffeltruckar)

120 800 000

4

4 832 000

84272011 Andra självgående truckar med
en lyfthöjd av minst 1 meter,
terräng-gående gaffeltruckar etc.

94 501 000

4,5

4 252 545

84279000 Icke självgående truckar och
vagnar

49 595 000

4

1 983 800

84272090 Andra självgående truckar

16 174 000

4,5

727 830

KN-nr

Varubeskrivning

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa och egen beräkning

Kommerskollegium konstaterar att exporten av gaffeltruckar och delar
kommer att drabbas av ökade kostnader vid återinförande av tullar om
Storbritannien väljer att använda sig av samma tullar som EU.
Luftpumpar och vissa delar till motorer
Nedan redovisas den svenska importen från Storbritannien av delar till
vissa motorer (HS8409) och vissa luftpumpar (HS8414). Av tabellen
nedan framgår att det kan finnas varor med olika tullsats. Det beror på att
varje HS-kategori omfattas av ett stort antal varukoder (tullpositioner)
som ibland har olika tullsats. Tullsatsen för dessa varor återfinns i
spannet mellan 0-3,2 procent.
HS 8409 och HS 8414 – Svensk import från Storbritannien år 2016 samt tullsats
Värde i
kronor

MGN-tullsats vid
import till EU, %

Delar lämpliga att användas uteslutande eller
huvudsakligen till motorer enligt 8407 eller 8408

857 565 00

0/1,7/2,7

Luft-eller vakuumpumpar, kompressor för luft
eller andra gaser samt fläktar och blåsmaskiner;
ventilations-eller cirkulationskåpor med inbyggd
fläkt, även försedda med filter

626 944 000

0/1,7/2,2/2,3/3,2

HS

Varubeskrivning

8409
8414

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa
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Nedan illustrerar vi exempel på hur tullen kan komma att öka vid brexit
om det inte finns något frihandelsavtal på plats. Vi visar tullsats vid
import till EU från tredjeland samt en beräkning hur mycket tull som
måste betalas om det inte finns något avtal på plats, givet att
importvärdena är desamma.
HS 8409 och HS 8414 – Största importvarorna från Storbritannien år 2016 och
beräkning av ny tull
Värde i
kronor

MGNtullsats, %

Tull i
kronor

Andra delar som är lämpliga till
motorer enligt 8407 eller 8408

830 483 000

2,7

22 423 041

84148011

Turbokompressorer, enstegs

483 562 000

2,2

10 638 364

84149000

Delar till luftpumpar etc.

36 911 000

2,2

812 042

84143089

Vissa kompressorer som används
i kyl- eller frysutrustning

31 045 000

2,2

682 990

84091000

Delar som är lämpliga att
användas till luftfartygsmotorer

26 924 000

1,7

457 708

84141020

Vakuumpumpar för användning
vid tillverkning av halvledare

16 218 000

0

0

KN-nr

Kort varubeskrivning

84099900

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa och egen beräkning

Vår beräkning visar att tullkostnaderna för importörerna skulle öka när
Storbritannien lämnar EU om det inte finns ett frihandelsavtal på plats.

26.4 Önskvärda lösningar för handel med vissa maskiner och
apparater
Tullfrihet för ursprungsvaror
Ett frihandelsavtal som innebär tullfrihet omfattande alla varor inom
sektorn mildrar effekterna av brexit under förutsättning att företagen kan
uppfylla ursprungsreglerna.
Ursprungsregler används för att slå fast en varas ekonomiska ursprung
och fungerar som en säkerhetsmekanism som garanterar att de sänkta
tullarna i ett FTA tillfaller avtalsparterna. Att uppfylla reglerna kommer
med en kostnad för ekonomiska operatörer och denna kostnad måste
vägas mot den fördel som preferenstullen innebär. De produkter som
omfattas av MGN-nolltull kan helt bortse från ursprungsreglerna då dessa
endast är relevanta för varor med tullpreferens.
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Även om det finns ett par etablerade principer för att bestämma ursprung
kan ursprungsreglerna variera mellan olika avtal, i såväl språk, design
som substans. För mer om ursprungsregler se faktaruta i kapitel 18.1.
HS 84 Maskiner och apparater (8409, 8411, 8414, 8427, 8431)
Ceta503

Korea FTA

PEM

A change from any other
heading;

Manufacture from
materials of any heading,
except that of the product

Manufacture:
• from materials of any
heading, except that of the
product, and
• in which the value of all
the materials used does
not exceed 40 per cent of
the ex-works price of the
product

Or
Or
A change from within any
one of these headings,
whether or not there is also
a change from any other
heading, provided that the
value of non-originating
materials classified in the
same heading as the final
product does not exceed
50 per cent of the
transaction value or exworks price of the
product.(8411, 8414, 8431)

A change from any other
sub-heading. (ex8413)

A change from any other
heading, except from
heading 84.31;
Or
A change from heading
84.31, whether or not there
is also a change from any
other heading, provided
that the value of nonoriginating materials of
heading 84.31 does not
exceed 50 per cent of the
transaction value or exworks price of the product
(8427)

Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed 50
per cent of the ex-works
price of the product
(ex Chapter 84)

Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed 50
per cent of the ex-works
price of the product (8427)

Or
Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed 25
per cent of the ex-works
price of the product (8411,
ex8413, ex8414)

Manufacture in which:
• the value of all the
materials used does not
exceed 40 per cent of the
ex-works price of the
product, and
• within the above limit, the
value of all the materials
of heading 8431 used
does not exceed 10 per
cent of the ex-works price
of the product
Or
Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed 30
per cent of the ex-works
price of the product (8427)

Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed
40 per cent of the exworks price of the product
(ex8431)

503

Anledningen till varför PEM, Korea FTA och Ceta valts ut har att göra med att de
tillhör tre olika generationer av ursprungsregler. Korea och Kanada representerar
dessutom motparter som liknar Storbritannien i utveckling och typ av ekonomi.
Detsamma gäller för flera parter inom PEM.
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Ursprungsreglerna för 8411, 8413, 8414, 8427 och 8431 har förenklats
och gjorts mer liberala i EU-Korea än i PEM. I Ceta är ursprungsreglerna
mer detaljerade än i frihandelsavtalet med Korea men inte nödvändigtvis
särskilt mycket striktare. 8413 och 8427 är något striktare än i Korea
FTA men i de stora hela är de båda avtalen jämförbara. Skillnaden är
dock relativt stor gentemot PEM som har strängare regler för tillåten
mängd icke-ursprungsmaterial.
I befintliga frihandelsavtal där statistik finns tillgänglig har EU:s import i
regel inte påverkats negativt av ursprungsreglernas utformning då
preferensutnyttjandegraden vid EU:s import från PEM-länder i princip
varit omkring 90 procent (år 2013). Vid import från Korea utnyttjas dock
preferenserna i lägre utsträckning cirka 60-80 procent men det kan bero
på att frihandelsavtalet inte varit i kraft lika länge. Det finns ingen
information om preferensutnyttjande från Ceta. Inge uppgifter om
preferensutnyttjande finns för 8433.
Förutsatt att förhandlingen om den reviderade PEM-konventionen går i
lås, är den det bästa alternativet vid händelse av ett frihandelsavtal mellan
EU och Storbritannien. Även om förhandlingen inte är avslutad ser
ursprungsreglerna ut att bli ytterst liberala och tillåta en hög grad av
ekonomisk integration mellan parterna, med andra ord generösa
möjligheter att använda varandras insatsvaror och dela upp produktionen
i olika steg mellan parterna.
I flera fall är det ingen större skillnad mellan ursprungsreglerna i
moderna avtal som Ceta och Korea och de nuvarande reglerna i PEM.
Om förhandlingen om den reviderade PEM-konventionen strandar helt
vore det långt ifrån optimalt men inte heller ofördelaktigt att använda de
nuvarande PEM-reglerna. De är förvisso utdaterade på många områden
men för de flesta av de produkter som identifierats som svenska intressen
är skillnaderna gentemot Ceta och Korea FTA inte stora. Dessutom måste
nackdelen med ett äldre regelverk vägas mot fördelarna i att ha en stor
kumulationszon504 som PEM erbjuder. Både privata och offentliga
aktörer har dessutom en vana att efterleva ursprungsreglerna i PEM idag.

Tekniska regler
Lagstiftningen om gaffeltruckar och luftpumpar är harmoniserad enligt
EU:s nya metod för teknisk harmonisering. Detta innebär att kraven på
tillverkare följer den struktur som redovisas i avsnitt 20.1 vad det gäller
504

Diagonal kumulation tillämpas mellan alla PEM-parter som länkat till den
gemensamma konventionen i sina respektive FTAs. Kumulation innebär att insatsvaror
från en PEM-part kan används som om de har ursprung i det egna landet, något som ger
producenter en större mängd insatsvaror att välja utifrån.
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tillverkares och importörers ansvar. Eftersom lagstiftningen även fortsatt
gäller inom EU innebär brexit ingen förändring för tillverkare i andra
medlemsstater än Storbritannien. Tillverkare i Storbritannien kommer
dock att behöva uppfylla de likalydande regler som Storbritannien ämnar
införa genom the Withdrawal Bill.
För svenska företag som exporterar gaffeltruckar respektive importerar
luftpumpar skapar detta ökade kostnader och merarbete eftersom ett
ensidigt brittiskt genomförande av EU-rätten inte skapar ett gemensamt
rättssystem utan innebär att krav måste uppfyllas dels i EU och dels i
Storbritannien. För den som tidigare har varit distributör i EU respektive
Storbritannien innebär detta att kraven för en importör istället gäller,
såvida tillverkaren inte har utsett en representant på den andra partens
territorium. Att vara importör innebär ökade krav på dokumentation och
framför allt att importörer är ansvarig för att kraven i importlandet
uppfylls. Ett avtal för att skapa den minst handelsstörande lösningen
innebär att parterna ömsesidigt erkänner tillverkares etableringar på den
andra partens territorium för den tillverkare eller importör som ska intyga
överensstämmelse.505
Ifråga om produktkraven är den minst handelsstörande lösningen
harmonisering av EU:s och Storbritanniens krav. Förutsättningarna för
detta är goda i eftersom kraven före brexit ofta är harmoniserade. Det
minst handelsstörande alternativet för att undvika att de företag som
exporterar till Storbritannien inte drabbas av osäkerhet och ökade
kostnader till följd av regelskillnader, vore om Storbritannien och EU
ingick ett avtal om att Storbritannien tar över EU:s regler såsom i EESavtalet, associeringsavtalet med Turkiet samt frihandelsavtalet med
Ukraina. Alla dessa avtal omfattar de den aktuella EU-lagstiftningen. En
något mer osäker lösning är den som återfinns avtalen med Schweiz, där
Schweiz har infört lagstiftning som är likvärdig med EU:s.
Att en tillverkare måste genomföra bedömning av överensstämmelse med
hjälp av ett anmält organ kan bli aktuellt för samtliga direktiv förutom
lågspänningsdirektivet. Det kommer inte längre att gå att sätta varor på
EU:s inre marknad med stöd av intyganden från organ som är etablerade
i Storbritannien. Alla de frihandelsavtalslösningar som presenteras i den
här utredningen innehåller en lösning på detta. Inom EES är möjligt att
anlita anmälda organ på samma sätt som inom EU. Utan harmoniserad
lagstiftning är ett MRA nödvändigt för att minska störningarna på

505

Se artikel 1 i Agreement between the European Community and the Swiss
Confederation on mutual recognition in relation to conformity assessment.
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handeln. Genom ett MRA sker bedömningen av överensstämmelse i
Storbritannien, men enligt EU:s lagstiftning.

26.5 Slutsatser vissa maskiner och apparater
Återinförandet av tullar inom denna sektor kommer att leda till ökade
kostnader och därför anser vi att det är viktigt att varorna omfattas av ett
frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. För att säkerställa att
tullpreferenserna tillfaller avtalsparterna krävs ursprungsregler och då är
den reviderade PEM-konventionen det bästa alternativet.
Ökad administration kopplad till gränspassage kommer att innebära att
kostnaderna ökar, ledtiderna förlängs och förutsägbarheten i godsflödet
minskar. Detta är konsekvenser som i stor utsträckning är oundvikliga
effekter av att tullformaliteterna återinförs och de kommer att gälla i
handeln inom alla sektorer.
Ifråga om tekniska regler är den minst handelsstörande lösningen den
som finns med EES. EES-länderna har tagit över EU:s lagstiftning och
avtalet innehåller en långtgående lösning som gör att reglerna kan
tillämpas enhetligt, och som lägger grunden för myndighetssamarbete.
Den lösning som därefter har minst negativa effekter på handeln är, att
som i det utökande MRA med Schweiz, ömsesidigt erkänna tillverkares
etableringar på den andra partens territorium och ömsesidigt erkänna
produkter som uppfyller den andra partens lagstiftning m.m. Skillnaden
med Schweizlösningen är att det finns två uppsättningar regler, EU-regler
och schweiziska regler, att förhålla sig till vilket givetvis är mer kostsamt
för en tillverkare. Alla avtal som har legat till grund för den här
utredningen innehåller som sagt en lösning för bedömning av
överensstämmelse. En lösning som innebär att Storbritannien tillämpar
EU:s harmoniserade lagstiftning måste betraktas som fullgod, och en
lösning där de tekniska kraven ömsesidigt erkänns som nära på fullgod.

27 Gasturbinmotorer
27.1 EU:s regler för handel med gasturbinmotorer
De gasturbinmotorer som beskrivs i detta kapitel är avsedda för flyg och
aktualiserar ett separat regelverk. Gasturbinmotorer, kan beroende på sitt
användningsområde, omfattas av helt egna regler, under ansvar av
europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA), eller exempelvis vara
komponenter i en maskin bestående av en drivkälla och en elgenerator.
Som komponenter i maskiner regleras gasturbinmotorer som maskiner, se
ovan om gaffeltruckar och luftpumpar
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Reglerna på det civila luftfartsområdet och därmed om vissa
gasturbinmotorer är harmoniserade inom EU genom förordningen om
fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet
och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (även kallad
grundförordningen).506 Grundförordningen är tillämplig vid
konstruktion, produktion, underhåll och drift av luftfartsprodukter, delar
och anordningar samt på personal och organisationer som deltar i
konstruktion, produktion och underhåll av sådana produkter, delar och
anordningar.
I grundförordningen finns allmänna krav som kompletteras med mer
detaljerade tillämpningsföreskrifter samt rådgivande material.
Kommissionen har till uppgift att med stöd av EU:s flygsäkerhetsbyrå
European Aviation Saftey Agency (EASA) utveckla dessa
tillämpningsföreskrifter. EASA har även i uppdrag att utarbeta
certifieringsspecifikationer, godtagbara sätt att uppfylla kraven och
vägledande material för tillämpningen av grundförordningen och dess
tillämpningsföreskrifter. EASA utfärdar också typcertifikat, certifikat för
delar och anordning samt certifikat för konstruktionsorganisationer och
tillverkningsorganisationer.
EASA genomför, själv eller genom nationella luftfartsmyndigheter eller
behöriga organ, inspektioner och revisioner av de organisationer som den
certifierar. Vad gäller erkännande av certifikat framkommer av
grundförordningen att medlemsstaterna ska, utan ytterligare tekniska
krav eller bedömning, erkänna certifikat som har utfärdats i enlighet med
grundförordningen. Kommissionen får dock, på eget initiativ eller på
begäran av en medlemsstat eller EASA, inleda ett förfarande för att
avgöra om ett certifikat som utfärdats enligt grundförordningen
överensstämmer med förordningen och tillämpningsföreskrifterna.
Efter samtal med flygindustrin har framkommit att gasturbinmotorer
importeras främst i underhållsyfte. I kommissionens
tillämpningsförordning (EU) 1321/2014 fastställs gemensamma tekniska
krav och administrativa förfaranden för att garantera ett luftfartygs
fortsatta luftvärdighet, inklusive alla komponenter som installeras i detta.
Kraven i tillämpningsförordningen träffar organisationer och personal
som arbetar med underhåll. I tillämpningsförordningens bilaga II anges
de krav som en organisation ska uppfylla för att vara berättigad till
utfärdande av eller fortsatt godkännande för underhåll av luftfartyg och
506

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av
gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en
europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG,
förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG
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komponenter. En organisation som uppfyller kraven får ett så kallat
EASA part -145 godkännande och får utföra underhåll av luftfartyg och
komponenter i dessa.
Gasturbinmotorer som är certifierade av de civila luftfartsmyndigheterna
i en stat som deltar i det så kallade Wassenaar-arrangemanget och som är
avsedda att driva ett icke-militärt bemannat flygplan som innehar ett
civilt typcertifikat eller ett likvärdigt certifikat som erkänns av
International Civil Aviation Organisation (ICAO) omfattas inte av det
EU-gemensamma regelverket för produkter med dubbla
användningsområden (PDA-förordningen). Däremot omfattas vissa delar
i gasturbinmotorer såsom styrsystem, vilket innebär krav på tillstånd vid
export. Mer information om PDA-förordningen och en analys kring
regelverket och möjliga lösningar finns i kapitel 25 om järn och stål.

27.2 Handel med gasturbinmotorer vid brexit utan avtal
Handelsprocedurer
När Storbritannien lämnar EU kommer handeln med Storbritannien att
ske enligt de handelsprocedurer som gäller vid EU:s yttre gräns.
Storbritannien blir i handelsprocedurhänseende tredjeland, vilket innebär
att regelverk för handel med länder utanför EU blir tillämpligt.
Tullformaliteter återinförs i samband med import från och export till
Storbritannien. Övriga krav påverkas till exempel av vilka varor man
handlar med och vad som ska hända med godset i nästa steg.

Tullar
Nedan redovisas den svenska importen från Storbritannien av
turbomotorer och delar till sådana enligt HS 8411.
Om det inte finns något nytt frihandelsavtal på plats mellan
Storbritannien och EU den dagen Storbritannien lämnar EU kommer
tullar att återinföras i handeln mellan Storbritannien och EU.
Av tabellen nedan framgår att det kan finnas varor med olika tullsats. Det
beror på att varje HS-kategori omfattas av ett stort antal varukoder
(tullpositioner) som ibland har olika tullsats. Tullsatsen för dessa varor
återfinns i spannet 0-4,1 procent.
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HS 8411 – Svensk import av turbomotorer från Storbritannien år 2016 samt tullsats
HS
8411

Värde i
kronor

MGN-tullsats vid
import till EU, %

832 441 000

2,7/3,2/3,6/4,1

Varubeskrivning
Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra
gasturbinmotorer

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa

Nedan illustrerar vi exempel på hur tullen kan komma att öka vid brexit
om det inte finns något frihandelsavtal på plats. Vi visar tullsats vid
import till EU från tredjeland samt en beräkning hur mycket tull som
måste betalas om det inte finns något avtal på plats, givet att
importvärdena är desamma.
HS 8411 – Största importvarorna från Storbritannien år 2016 och beräkning av
ny tull

KN-nr

Kort varubeskrivning

MGN-tullsats
Värde i vid import till
kronor
EU, %

84119900

Delar till andra än turbojet- eller
turbopropmotorer

732 784
000

4,1

30 044 144

84119100

Delar till turbojet och
turbopropmotorer

79 928 000

2,7

2 158 056

84112220

Turbopropmotorer med en effekt av
mer än 1 100kW men högst 3 730kW

19 730 000

2,7

532 710

Tull i
kronor

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa och egen beräkning

Vår beräkning visar att tullkostnaderna för importörerna skulle öka när
Storbritannien lämnar EU om det inte finns ett frihandelsavtal på plats.

Lagstiftning på luftsäkerhetsområdet
Efter brexit kommer Storbritannien inte att omfattas av den
harmoniserade lagstiftningen på luftsäkerhetsområdet. Då EASA är ett
gemenskapsorgan får brexit även till följd att Storbritannien inte kommer
att kunna delta i byråns verksamhet. Detta innebär bland annat att det inte
finns någon skyldighet för Storbritannien att erkänna certifikat från en
EU-medlemsstat och vice versa. För företag innebär detta att delar till
gasturbinmotorer som importeras från Storbritannien efter brexit kan
omfattas av brittiska flygsäkerhetskrav som inte uppfyller kraven i EU:s
regelverk. Detta försvårar importen eller gör det i praktiken omöjligt för
företag att handla med Storbritannien.
Utöver EU:s harmoniserade regelverk på luftsäkerhetsområdet finns ett
flertal internationella organisationer som arbetar med flygsäkerhet.
International Civil Aviation Organization (ICAO) är ett FN-organ med
uppgift att bidra till ökad flygsäkerhet genom gemensamma regler inom
bland annat flygtrafiktjänst, men även när det gäller flygplatsers
utformning, certifiering av piloter, flygtekniker och flygplans
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luftvärdighet. ICAO:s verksamhet regleras i Chicago-konventionen som
innehåller miniminormer för att säkerställa säkerheten inom den civila
luftfarten. Enligt Chicago-konventionen ska ICAO fastställa normer och
rekommendationer som vägleder medlemsstaterna vid utformning av
författningar. Syftet är att säkerställa nödvändig likformighet mellan
nationella bestämmelser och internationella normer. ICAO utfärdar
sådana normer och rekommendationer som bilagor (annex) till
Chicagokonventionen. Storbritannien är, liksom övriga EU
medlemsstater, medlemmar i ICAO.

27.3 Önskvärda lösningar för handel med gasturbinmotorer
Ett frihandelsavtal mellan parterna där alla varor ingår mildrar effekterna
av brexit under förutsättning att företagen kan uppfylla
ursprungsreglerna.

Tullfrihet för ursprungsvaror
Tullfrihet skulle kunna medges för sådana varor som omfattas av rådets
förordning (EG) nr 1147/2002 som innebär tullfri import av delar,
komponenter, och andra varor som används vid tillverkning, reparation,
underhåll, ombyggnad, modifiering eller omformning av luftfartyg.
Tullfrihet kan medges för varor som importeras med stöd av
luftvärdighetsbevis som utfärdats av en av luftfartsmyndigheterna i
gemenskapen eller i ett tredjeland auktoriserad part. Det är mycket viktigt
att förordningen uppdateras så att tullfrihet kan medges även för en
auktoriserad part i Storbritannien.

Tekniska regler
EASA är en av de EU-byråer som är öppen för deltagande även för
länder utanför EU. Av grundförordningen framkommer att europeiska
tredjeländer får delta i EASAs verksamhet om de är parter till
Chicagokonventionen507 och om de genom avtal med EU har antagit och
tillämpar gemenskapslagstiftningen på det område som omfattas av
förordningen och dess tillämpningsföreskrifter. Denna artikel i
grundförordningen har tidigare reglerat EES-ländernas möjlighet till
deltagande i EASA. Brittisk anslutning sig till EES-avtalet skulle
innebära fortsatt deltagande i EASA, vilket vore det minst
handelsstörande alternativet.
EASA har även samarbete med luftfartsmyndigheter i tredjeländer och
med internationella organisationer som har behörighet beträffande frågor
som omfattas av grundförordningen. Detta samarbete sker inom ramen
507

Chicagokonventionen, SÖ 1946:2.
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för de arbetsformer som har avtalats mellan parterna och ska ha
förhandsgodkänts av kommissionen. Arbetsformerna går under namnet
working arrangements och syftar till att fastställa ett harmoniserat
tillvägagångssätt för att upprätthålla internationella säkerhetsnormer.
Working arrangements är tekniska till sin natur och behandlar frågor där
EASA ansvarar för certifiering på området. EASA har idag working
arrangements med Australien, Japan, Saudiarabien och Kina. En sådan
överenskommelse innebär troligtvis inte en heltäckande lösning på
området men kan, under förutsättning att avtalet omfattar import av delar
till gasturbinmotorer, lösa problematiken för svenska företag efter brexit.
Utöver de så kallade working arrangements har EASA även, tillsammans
med medlemsstaternas luftfartsmyndigheter, möjlighet att utfärda
certifikat på grundval av certifikat som utfärdats av luftfartsmyndigheter i
ett tredjeland, i enlighet med avtal om erkännande mellan gemenskapen
och det tredjelandet. Sådana avtal, Bilateral Aviation Safety Agreements
(BASA), finns idag mellan EASA och Brasilien, Kanada och USA. Ett
BASA omfattar i regel mer än en working arrangement och som
Kommerskollegium förstår det kan även en verkstad bli EASA part-145
godkänd i USA eller Kanada i enlighet med det BASA EASA har med
dessa länder. Ett bilateralt avtal mellan EU och Storbritannien är därmed,
mot bakgrund av avtalens omfattande natur, det minst handelsstörande
alternativet efter en EES-avtalslösning.

27.4 Slutsatser gasturbinmotorer
Den ökade administrationen kopplad till gränspassage att kostnaderna
ökar, ledtiderna förlängs och förutsägbarheten i godsflödet minskar.
Detta är konsekvenser som i stor utsträckning är oundvikliga effekter av
att tullformaliteterna återinförs och de kommer att gälla i handeln inom
alla sektorer.
Återinförandet av tullar inom denna sektor kommer att leda till ökade
kostnader och därför anser vi att det är viktigt att varorna omfattas av ett
frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. För att säkerställa att
tullpreferenserna tillfaller avtalsparterna krävs ursprungsregler och då är
den reviderade PEM-konventionen det bästa alternativet. Vi anser också
att förordning (EG) nr 1147/2002 som innebär tullfri import av delar,
komponenter, och andra varor som används vid tillverkning, reparation,
underhåll, ombyggnad, modifiering eller omformning av luftfartyg ska
uppdateras.
Gasturbintmotorerna regleras i en EU-förordning och tillämplig för alla
EU- och EES-länder som är medlemmar i den europeiska luftfartsbyrån
EASA. Ett avtalslöst brexit kommer således att innebära att
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Storbritannien inte längre omfattas av lagstiftningen på
luftsäkerhetsområdet och att Storbritannien inte längre kan tillämpa EUförordningen på samma sätt som ett EU-land. Att förordningen inte kan
tillämpas innebär att någon i Storbritannien inte kan intyga att motorerna
uppfyller kraven.
För att säkerställa att dessa produkter fortsatt kan användas är den ideala
lösningen att Storbritannien går med i EES, vilket innebär medlemskap i
EASA, alternativt genom att ett bilateralt avtal mellan EASA och
Storbritannien ingås.

28 Mineraliska bränslen (oljeprodukter)
28.1 Kort om handel med mineraliska bränslen
(oljeprodukter)
Under 2014-2016 importerade Sverige mineraliska bränslen (HS 27) från
Storbritannien för i genomsnitt 9,5 miljarder kronor per år (15 procent av
total varuimport, jämfört med 12 procent för övriga EU-länder). Det
rörde sig framför allt om import av råolja (HS 2709), för vilken
Storbritannien var den fjärde främsta exportören till Sverige med en
importandel på 11 procent, efter Ryssland (44 procent), Norge (24
procent) och Nigeria (12 procent) men före Venezuela (5 procent) och
Danmark. Importen av råolja utgjorde 11 procent av Sveriges totala
varuimport från Storbritannien, jämfört med 5 procent för övriga EUländer.
I den svensk-brittiska handeln är vissa oljeprodukter ett svenskt
exportintresse. Under 2014-2016 exporterade Sverige mineraliska
bränslen för i genomsnitt 17,3 miljarder kronor per år (22,2 procent av
total varuexport, jämfört med 3 procent för övriga EU-länder). På mer
detaljerad nivå framgår att de produkter som primärt exporteras är
petroleumoljor (HS 2710, framför allt tungoljor, dvs. diesel och
motorbensin), som i mer vardagligt tal kan benämnas raffinerade
oljeprodukter. År 2014 understödde exporten till Storbritannien 500 jobb
i petroleumsektorn.508

508

Det motsvarar 2 procent av det totala antalet jobb som understöds av Sveriges export
till Storbritannien, jämfört med sektorns andel av totalt svenskt förädlingsvärde i
exporten till Storbritannien som var 13 procent.
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Exporten är dock mycket volatil och varierar kraftigt mellan åren.509
Storbritannien har dock varit den främsta exportmarknaden för Sverige
för sådana produkter sedan 2008, före Finland, Nederländerna, Norge
och Danmark. Under de senaste tre åren har Sverige varit den näst
främsta exportören av raffinerad olja till Storbritannien med en
exportmarknadsandel på i genomsnitt 12 procent, efter Ryssland men
före Nederländerna, Belgien och USA.
Figur 22. Sveriges och vissa övriga EU-länders export av mineraliska bränslen (HS 27) som andel av total
varuexport till Storbritannien, år 2011–2016
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Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar.

28.2 EU:s regler för mineraliska bränslen (oljeprodukter)
Sveriges export består framförallt av diesel och bensin. Dessa
mineraliska bränslen omfattas av det s.k. bränslekvalitetsdirektivet510,
som innehåller de hälso- och miljöbaserade tekniska specifikationer som
gäller vid saluföring av bränslen som är specifikt avsedda för vägfordon
och arbetsmaskiner. Det finns idag också europeiska standarder som
reglerar vad bensin511 och diesel512 ska innehålla. Miljöspecifikationerna
avser tillåtna gränsvärden för bl.a. svavel, bly, oxygenater och andra
ämnen som ingår i bensin och diesel. Eftersom bränslekvalitetsdirektivet

509

Sverige

År 2012 exporterade Sverige mineraliska bränslen till Storbritannien för 29 miljarder
kronor, 33 procent av total varuexport, men år 2016 var motsvarande siffror 10,9
miljarder kronor och 15 procent.
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten
på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG.
511
EN 228.
512
EN 590.
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innehåller minimikrav är det tillåtet för medlemsstaterna att under vissa
förutsättningar införa strängare krav än de som anges i direktivet.513
Direktivet innebär att medlemsstaterna inte får förbjuda, begränsa eller
på något sätt förhindra utsläppandet på marknaden, dvs. leverans till en
distributör eller slutanvändare, av bränslen som uppfyller kraven i
direktivet.

28.3 Handel med mineraliska bränslen (oljeprodukter) vid
brexit utan avtal
Handelsprocedurer
När Storbritannien lämnar EU kommer handeln med Storbritannien att
ske enligt de handelsprocedurer som gäller vid EU:s yttre gräns.
Storbritannien blir i handelsprocedurhänseende tredjeland, vilket innebär
att regelverk för handel med länder utanför EU blir tillämpligt.
Tullformaliteter återinförs i samband med import från och export till
Storbritannien. Övriga krav påverkas till exempel av vilka varor man
handlar med och vad som ska hända med godset i nästa steg.

Tullar
Svensk export
Den svenska exporten till Storbritannien av mineraliska bränslen uppgick
till nästan 11,3 miljarder kronor under år 2016. Exporten bestod främst
av oljor erhållna ur petroleum eller bituminösa mineral, andra än råolja
enligt HS2710.
Om det inte finns något nytt frihandelsavtal på plats mellan
Storbritannien och EU den dagen Storbritannien lämnar EU kommer
tullar att återinföras i handeln.
Nedan visas den svenska exporten till Storbritannien för varor enligt
HS2710. Här redovisas också tullsats vid import till Storbritannien under
förutsättning att Storbritannien väljer att behålla samma MGN-tullsatser
som EU. Tullsatsen återfinns i spannet mellan 0-4,7 procent.

513

Beaktandesats 20 och artikel 6 i bränsledirektivet.
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HS 2710 – Svensk export till Storbritannien år 2016 samt tullsats
HS
2710

Varubeskrivning
Oljor erhållna ur petroleum eller ut bituminösa mineral,
andra än råolja; produkter inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande
beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

Värde i
kronor

MGN
Tullsats, %

10 894 069

0/3,5/3,7/4,7

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa

Nedan illustrerar vi exempel på hur tullen kan komma att öka om det inte
finns något frihandelsavtal på plats under förutsättning att exportvärdet är
densamma och att Storbritannien behåller samma MGN-tullsatser som
EU.
HS 2710 – exempel på viktiga exportvaror och beräkning av ny tull

KN-nr

Tullsats i %
vid import
om EU:s
Värde i MGN tullsats
kronor
behålls

Kort varubeskrivning

Tull i
kronor

27101943 Andra oljor innehållande högst
0,001 viktprocent svavel

5 074 785 000

0

0

27101245 Annan bensin, med en blyhalt av
högst 0,013 gram per liter, med ett
oktantal (RON) av lägst 95 men
lägre än 98

2 082 649 000

4,7

97 884 503

27101241 Annan bensin, med en blyhalt av
högst 0,013 gram per liter, med ett
oktantal(RON) lägre än 95

995 086 000

4,7

46 769 042

27101290 Andra lättoljor

699 330 000

4,7

32 868 510

27101964 Andra eldningsoljor innehållande
mer än 0,1 viktprocent men högst 1
viktprocent svavel

666 080 000

3,5

23 312 800

27101951 Eldningsoljor för en särskild
process

541 447 000

0

0

27101968 Andra eldningsoljor innehållande
mer än 1 viktprocent svavel

386 954 000

3,5

13 543 390

27101962 Andra eldningsoljor innehållande
högst 0,1 viktprocent svavel

375 817 000

3,5

13 153 595

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa och egen beräkning

Vi kan konstatera att den största exportvaran kommer att omfattas av
tullfrihet under förutsättning att Storbritannien tillämpar samma MGNtullsats som EU. Flera exportvaror kommer dock att drabbas av tull om
Storbritannien väljer att tillämpa samma MGN-tullar som EU för dessa
varor.
Svensk import
Den svenska importen från Storbritannien av mineraliska bränslen enligt
kapitel 27 i tulltaxan uppgick till totalt 7,4 miljarder kronor år 2016.
Importen bestod främst av råolja erhållen ur petroleum eller bituminösa
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mineral enligt HS 2709 till ett värde av 5,4 miljarder kronor år 2016.
Råolja enligt HS2709 omfattas redan idag av tullfrihet vid import till EU.

Tekniska regler
Bränslekvalitetsdirektivets förbud för medlemsstater att stoppa produkter
som uppfyller direktivets miljökrav gäller inte för bränslen som
tillverkats inom EU och som är avsedda för export till tredje länder,
vilket blir fallet med Storbritannien. Trots att Storbritannien genom
Withdrawal Bill kommer att ta över all gällande EU-lagstiftning går det
inte att utesluta att ett avtalslöst brexit innebär förändringar för tillverkare
inom EU. Det är osäkert om EU:s förbud för medlemsstaterna att hindra
produkter från att sättas på marknaden också kommer att gälla i
Storbritannien efter brexit, så att Storbritannien antar lagstiftning som
innebär att man inte stoppar bränsleprodukter från exempelvis Sverige
som uppfyller bränslekvalitetsdirektivets miljökrav.
Vid export till tredjeland gäller inte direktivet, vilket innebär att svenska
aktörer vid export till Storbritannien efter brexit inte har någon
skyldighet att uppfylla kraven i direktivet.
En indirekt påverkan för svenska företag som exporterar bränslen till
Storbritannien kan därmed inte uteslutas eftersom det inte går att dra
några slutsatser om hur brittiska regler kommer att förändras på sikt.
Jämfört med dagens situation kan detta ge upphov till ökade kostnader
och merarbete för svenska företag.

28.4 Önskvärda lösningar för handel med mineraliska
bränslen (oljeprodukter)
Tullfrihet för ursprungsvaror
Återinförande av tullar kommer att få en negativ påverkan för vissa varor
inom oljesektorn. Kommerskollegium anser därför att det är viktigt att
varorna omfattas av ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien.
Ytterligare en effekt av att tullar blir aktuella är att ursprungsregler
införs. Att uppfylla reglerna innebär en kostnad för ekonomiska
operatörer och denna kostnad måste vägas mot den fördel som
preferenstullen innebär. De produkter som omfattas av MGN-nolltull kan
helt bortse från ursprungsreglerna då dessa endast är relevanta för varor
med tullpreferens.
Även om det finns ett par etablerade principer för att bestämma ursprung
kan ursprungsreglerna variera mellan olika avtal, i såväl språk, design
som substans.
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HS 2709, 2710 Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral
Ceta

Korea FTA

PEM

A change from within this
heading or any other
heading, except from
biodiesel of subheading
3824.90 or heading 38.26.

Manufacture from
materials of any heading

Operations of refining
and/or one or more specific
process(es)[15]

A change from within any
one of these headings or
any other heading.

Or
Other operations in which
all the materials used are
classified within a heading
other than that of the
product. However,
materials classified within
the same heading may be
used provided their value
does not exceed 50 per
cent of the ex-works price
of the product
Manufacture from
materials of any heading,
except that of the product

Reglerna är i stort sett lika men med små nyansskillnader.
Grundprincipen är nummerväxling. Ceta har en begränsning på varor
från HS 38, något som inte finns i frihandelsavtalet med Korea. I PEM
finns möjligheten att välja mellan två olika produktspecifika regler där
den ena är en typ av nummerväxlingsregel och den andra baserad på
specifika produktionsprocesser.
I substans erbjuder PEM möjligheten att välja mellan två olika typer av
regler vilket är fördelaktigt. Därutöver är nummerväxlingsregeln i PEM
mer tillåtande än Ceta och Korea då den även tillåter användning av
insatsvaror klassificerade i samma rubrik, upp till 50 procent av varans
ex-works pris.
I befintliga frihandelsavtal där statistik finns tillgänglig har EU:s export
inte påverkats negativt av ursprungsreglernas utformning då
preferensutnyttjandegraden vid EU:s export i regel varit över 90 procent
(år 2013). Undantaget är EU:s export till PEM-länder i främst
Mellanöstern där preferensutnyttjandegraden varit omkring 50 procent –
sannolikt relaterat till handelsprocedurer snarare än ursprungsregler. Det
finns ingen information om preferensutnyttjande från Ceta.
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Tekniska regler
Bränslekvalitetsdirektivet gäller även inom EES514 och en avtalslösning
likt EES är det minst handelsstörande alternativet. Även utan ett så
omfattande samarbete som inom EES går det att avtala om gemensamma
produktkrav. Oavsett den möjliga utvecklingen av de brittiska kraven, är
en förutsägbar lösning genom ett avtal att föredra.

28.5 Slutsatser mineraliska bränslen (oljeprodukter)
Den ökade administrationen kopplad till gränspassage kommer att
innebära att kostnaderna ökar, ledtiderna förlängs och förutsägbarheten i
godsflödet minskar. Detta är konsekvenser som i stor utsträckning är
oundvikliga effekter av att tullformaliteterna återinförs och de kommer
att gälla i handeln inom alla sektorer.
Återinförandet av tullar inom denna sektor kommer att leda till ökade
kostnader och därför anser vi att det är viktigt att varorna omfattas av ett
frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. För att säkerställa att
tullpreferenserna tillfaller avtalsparterna krävs ursprungsregler och då är
den reviderade PEM-konventionen det bästa alternativet.
Det kan inte helt uteslutas att svenska företag kommer att påverkas
indirekt genom förändrade produktkrav på den brittiska marknaden. Den
minst handelsstörande lösningen är den som finns idag inom EES
eftersom harmoniserade regler tillämpas och att ansvaret faller på den
som sätter produkterna på en gemensam marknad. Men även en mindre
omfattande avtalslösning som binder Storbritannien vid
bränslekvalitetsdirektivets krav skulle medföra minskade risker och
osäkerheter för de svenska företagen.

29 Cider
29.1 Kort om handel med cider
Under 2014-2016 exporterade Sverige jästa drycker (HS 2206) till
Storbritannien för i genomsnitt 900 miljoner kronor (1,1 procent av total
varuexport till Storbritannien, jämfört med 0,03 procent för övriga EUländer). På mer detaljerad nivå framgår att det i princip uteslutande rör
sig om cider och mousserande päronvin515 (hädanefter cider). Det är till
och med så att cider utgör mer än 80 procent av Sveriges totala export av
drycker, sprit och ättika (HS 22) till Storbritannien.
514
515

Joint Committee Decision 31998L0070.
KN 22060031.
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Storbritannien är den i särklass viktigaste exportmarknaden för svensk
cider, före Australien, Irland, Tyskland och Spanien. Under de senaste
två åren har drygt 70 procent av den svenska ciderexporten gått till just
Storbritannien, och mellan 2010 och 2016 ökade exporten av cider till
Storbritannien med 1 500 procent. Under samma period sjönk exporten
till övriga länder med 25 procent. 60 procent av den brittiska importen av
cider kommer från Sverige, vilket uppenbarligen gör Sverige till den
främsta exportören, före Irland vars exportmarknadsandel var 20 procent.
Det bör dock noteras att ökningen av exporten till Storbritannien
sammanföll med en kraftig minskning av exporten till Irland. Samma
mönster syns, om än inte lika tydligt, för Storbritanniens import av cider
där ökningen av importen från Sverige sammanföll med en minskning av
importen från Irland. En del av, men inte hela516, exportökningen till
Storbritannien kan alltså sannolikt förklaras av en omläggning av
distributionskedjan.
Figur 23. Sveriges och vissa övriga EU-länders export av jästa drycker (cider) (HS 2206) som andel av
total varuexport till Storbritannien, år 2011–2016
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516

Sverige

År 2010 gick 53 procent av Sveriges export till Storbritannien och Irland (11 % + 42
%), år 2016 var motsvarande andel 75 procent (72 % + 2 %). Mätt i andelar motsvaras
exportökningen till Storbritannien till knappt två tredjedelar av exportminskningen till
Irland.
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29.2 EU:s regler för handel med cider
Hälsoskyddsregler
EU:s förordning (EG) nr 178/2002, ibland kallad EU:s livsmedelslag,
innehåller grundläggande principer och krav för livsmedelslagstiftningen.
I den anges bland annat att livsmedel inte får släppas ut på marknaden
om de inte är säkra, om de är skadliga för hälsan eller på annat sätt inte
duger som livsmedel.
EU-förordningen innehåller också krav på att livsmedelsföretagare är
skyldiga att se till att deras livsmedel uppfyller de krav som ställs i
lagstiftningen. De måste också kunna tala om från vem de fått en råvara
eller ett färdigt livsmedel, och till vem de sålt det (krav på spårbarhet).
De måste se till att livsmedel dras tillbaka om det visar sig att livsmedlet
inte är säkert.

Tekniska regler
Cider som säljs på den europeiska marknaden kan vara av olika typer.
Den traditionella cidern är gjord av endast fermenterad äppel- eller
päronjuice medan den nyare smaksatta cidern (flavoured cider) är
framställd av fermenterad äppel- eller päronjuice och smaksatt med bäreller annan fruktjuice eller smakämnen.
Det finns inte någon harmoniserad definition av cider inom EU.517 Flera
medlemsstater har nationella definitioner, däribland Sverige. Dessa
definitioner kan skilja sig åt när det gäller bl.a. kravet på lägsta andel
äppel- eller päronjuice i den färdiga drycken. Den svenska definitionen är
bred med relativt lågt ställda krav på minsta andel äppel- och päronjuice i
den färdiga produkten.518 När föreskriften anmäldes till kommissionen
inom anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter på den inre
marknaden hade varken kommissionen eller andra medlemsstater
invändningar mot definitionen.519
Enligt de svenska föreskrifterna får cider innehålla vatten, socker samt
naturliga och naturidentiska aromer. Den färdiga produkten ska innehålla
minst 15 volymprocent äppel- och/eller päronjuice. I Storbritannien,
däremot, finns en definition av cider i The Alcoholic Liquor Duties Act
1979.520 Definitionen skiljer sig från den svenska definitionen bland

517

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015007427&language=EN (senast besökt 2018-01-08).
518
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider.
519
Anmälningsärende i TRIS-databasen 2005/47/S.
520
https://www.gov.uk/government/publications/excise-notice-162-ciderproduction/excise-notice-162-cider-production Se punkt 28.
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annat genom att den lägsta tillåtna andel äppel- eller päronjuice i den
slutliga produkten är 35 procent. Drycker som klassificeras som cider
enligt The Alcoholic Liquor Duties Act är också beskattningsskyldiga.
Den brittiska definitionen av cider verkar avse punktskatten på
produkten.
De skattetekniska definitionerna av alkoholhaltiga drycker varierar
mellan länder och kan därmed skilja sig från definitioner av de
beteckningar som får användas vid försäljning av produkter, vilket är
fallet i t.ex. Australien.521 För att en annan EU-medlemsstat ska kunna
ingripa mot cider som uppfyller den svenska definitionen krävs det att det
finns nationella föreskrifter med andra krav. Dessa andra krav måste
dessutom vara anmälda till de andra medlemsstaterna enligt
anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter, så de andra
medlemsstaterna och kommissionen har haft möjlighet att yttra sig över
föreskrifterna. Det krävs också att det uppstår någon form av fara, i annat
fall ska produkten ömsesidigt erkännas. Såvitt Kommerskollegium
känner till har den skattetekniska definitionen i Storbritannien eller någon
annan regel hittills inte inneburit något hinder mot användningen av
beteckningen cider på den brittiska marknaden och är således inte ett
hinder mot att sätta produkten på marknaden.
Inom EU finns det krav på livsmedelsinformation till konsumenterna,
bland annat ska varje livsmedel som är avsett för slutkonsumenter eller
storhushåll åtföljas av livsmedelsinformation522. Livsmedelsinformation
avser innehåll, näringsvärde, allergener och märkning med alkoholhalt
m.m. Det åligger livsmedelsföretagare inom EU under vars firmanamn
livsmedlet saluförs, att produkten förses med livsmedelsinformation. Om
livsmedlet importeras till EU åligger det ansvaret importören.523 Det
finns också ansvarsbestämmelser för livsmedelsföretagare som innebär
att de ska ha ett system för spårbarhet för de produkter som släpps ut på
marknaden och ett övergripande säkerhetsansvar och för att märkningar
är korrekta524. Om livsmedlet importeras till EU från tredjeland räcker

521

http://www.cideraustralia.org.au/industry/regulation/
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande
av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av förordningarna (EG)
nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av vissa direktiv.
523
Enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av
förordningarna (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av
vissa direktiv.
524
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet.
522
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det att de uppfyller villkor som anses vara likvärdiga EU-reglerna eller
krav som finns i särskilda avtal med det exporterande landet i fråga.
När cider säljs finns det EU-krav på förpackningarna 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 medför hälsorisk för människor525. För ciderprodukter innebär
detta att flaskor och burkar måste tillverkas på ett sådant sätt att
människor inte får i sig några farliga ämnen vid konsumtion. Tillverkare,
förädlare och distributörer som ansvarar för utsläppandet av material som
kan komma i kontakt med livsmedel har ansvaret för att de skyldigheter
som följer av EU-kraven uppfylls.
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 kan medlemsstaterna ha
nationella bestämmelser. Medlemsstaterna har infört olika typer av
lagstiftning som varierar beroende på vilken sektor som avses. Vissa
material som kommer i kontakt med livsmedel kan exempelvis omfattas
av en nationell ramlagstiftning som säkerställer principer om
säkerhetsbedömning och hantering av risken för överföring av kemikalier
från material till livsmedel. Andra material kan omfattas av åtgärder på
EU-nivå eller på så sätt att materialen kontrolleras på nationell nivå och
är därmed beroende av principen om ömsesidigt erkännande.526

29.3 Handel med cider vid brexit utan avtal
Handelsprocedurer
När Storbritannien lämnar EU kommer handeln med Storbritannien att
ske enligt de handelsprocedurer som gäller vid EU:s yttre gräns.
Storbritannien blir i handelsprocedurhänseende tredjeland, vilket innebär
att regelverk för handel med länder utanför EU blir tillämpligt.
Tullformaliteter återinförs i samband med import från och export till
Storbritannien. Dessutom tillkommer kontroller i hälsoskyddshänseende i
samband med gränspassage, se avsnitt 29.3.3 nedan.

525

Den övergripande lagstiftningen är förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
526

Non harmonised food contact material in the EU Regulatory and market situation:
BASELINE STUDY: Final report.
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Tullar
Den svenska exporten av jästa drycker under HS 2206 består till
övervägande delen av mousserande alkoholhaltig cider (KN 2206 00 31).
Under 2016 exporterade svenska företag mousserande alkoholhaltig cider
till Storbritannien för 1,0 miljard kronor. Därmed stod cider för ungefär
40 procent av den svenska livsmedelsexporten till Storbritannien.527
Exporten till Storbritannien har under de senaste åren ökat kraftigt och
under 2016 gick så mycket som tre fjärdedelar av den svenska ciderexporten till denna marknad. Storbritannien är den marknad i EU som har
i särklass störst konsumtion av cider.528 Ungefär 10 procent av den cider
som konsumeras är svensk.529 Den svenska exporten domineras av några
få stora exportörer. Den brittiska marknaden är dock enligt Sveriges
Bryggerier troligen av intresse för mindre företag som tillverkar
hantverkscider.
Om det inte finns något nytt frihandelsavtal på plats mellan
Storbritannien och EU den dagen Storbritannien lämnar EU kommer
tullar att återinföras i handeln mellan Storbritannien och EU.
EU:s MGN-tull för cider är 189 SEK/100 liter.530
Svensk export av cider till Storbritannien år 2016 samt tullsats vid brexit utan
avtal

KN

Kort varubeskrivning

22060031 Cider och päronvin,
mousserande

Svensk export
till
Storbritannien
2016, tkr

Tullsats
vid import till
Storbritannien om
EU:s MGN-tullsats
behålls

Tull i
tkr*

1 029 005

189 SEK/100 liter

180 000

Källa: SCB
*Givet att Storbritannien tillämpar samma MGN-tullsats som EU samt att exportkvantiteten är densamma
som 2016.

Om Storbritannien väljer att behålla samma MGN-tullsats som EU idag
tillämpar mot tredjeland, kommer en tull på 189 SEK/100 liter att

527

Siffran för livsmedelsexporten omfattar Sveriges export av följande HS-nummer: 0102, 04-24 (exkl. fiskprodukter).
528
I genomsnitt var konsumtionen av cider i Storbritannien 9 528 000 hl/år under
perioden 2011-2016. Näst högst var konsumtionen i Spanien (1 047 000 hl/år). Källa:
The European Cider and Fruit Wine Association. European Cider Trends 2017.
529
Uppskattning baserad på uppgifter om konsumtion från The European Cider and
Fruit Wine Association. European Cider Trends 2017 samt om export från SCB.
530
19,2 euro/100 liter. Tullsatsen i svenska kronor är hämtad från Tulltaxan 2018-0125.
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tillämpas för cider vid ett brexit utan avtal. Detta motsvarar grovt
uppskattat en värdetull på drygt 15 procent under 2016.531

Hälsoskyddsregler
Som en del av den inre marknaden har EU:s medlemsstater gemensamma
sanitära och fytosanitära (SPS) regler dvs. hälsoskyddsregler för handeln.
Dess regler gäller även för drycker. Det innebär att regelefterlevnad inte
kontrolleras vid gränsen, dvs. drycker är inte föremål för kontroll vid inoch utförsel mellan EU:s medlemsstater. När Storbritannien lämnar EU
återinförs krav på formaliteter i samband med gränspassage, bland annat
för att säkerställa att krav enligt EU:s gemensamma livsmedelslagstiftning är uppfyllda. Det är sannolikt att Storbritannien, åtminstone i
ett första skede, kommer att ha liknande regler som företagen måste leva
upp till efter brexit men därefter finns risk för regeldivergens.
Storbritannien är medlem i WTO och är bundet till de regler som gäller
till följd av SPS-avtalet. Storbritannien uppfyller kraven som medlem i
EU och det finns inte anledning att anta att det kommer att ändras efter
utträdet. EU:s livsmedelslagstiftning är harmoniserad och många av
principerna har sin grund i internationella standarder. Codex
Alimentarius är det organ som pekas ut som standardsättande organ
enligt SPS-avtalet. Inom Codex finns standarder för tillsatser532 och
allmänna principer för livsmedelshygien533. Storbritannien kommer
sannolikt att tillämpa samma principer i sin nationella lagstiftning efter
brexit. Storbritannien deltar aktivt i Codex standardiseringsarbete och
kommer troligtvis följa dessa både i Codex Alimentariuskommissionen
(CAC) och inom den regionala Codex-organisationen för Europa
(CCEURO).

Tekniska regler
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.
Däremot blir det krångligare när man tittar på EU-reglerna om material
avsedda att komma i kontakt med livsmedel då Storbritannien inte
kommer att omfattas av kraven i EU-förordningen. Som nämnts ovan är

531

Beräkningen av värdetullsekvivalenten är baserad på exportvärde och kvantitet (liter)
till Storbritannien i SCB:s handelsstatistik under 2016.
532
CODEX STAN 192-1995
533
CAC/RCP 1-1969 General Principles of Food Hygiene
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dock stora delar av detta område reglerat på nationell nivå vilket innebär
att reglerna skiljer sig åt i medlemsstaterna där ömsesidigt erkännande
tillämpas istället. Det är tack vare principen om ömsesidigt erkännande
som material som kan komma i kontakt med livsmedel har fri rörlighet
inom unionen. Detta betyder att om Storbritannien ställer
utformningskrav på ciderflaskor måste de acceptera att Sverige kan ha
andra regler och därmed släppa in produkter från Sverige som endast
uppfyller de svenska kraven men inte de brittiska. Efter brexit kommer
dock EU:s princip om ömsesidigt erkännande att upphöra att gälla i
förhållande till Storbritannien. Aktörer inom EU kan komma att behöva
ställa om sin produktion och tillverka särskilda förpackningar för att få
tillträde till den brittiska marknaden.
För de skyldigheter som följer av EU-reglerna om livsmedelsinformation
ligger ansvaret på en aktör inom EU. När Storbritannien blir ett
tredjeland kommer det ansvaret att fördelas om så den som tidigare varit
distributör av svensk cider i Storbritannien istället blir importör. Det
innebär ett annat ansvar jämfört med att vara distributör inom EU. Vad
som kommer att gälla för en importör i Storbritannien är oklart. Till en
början kommer regelmassan vara likalydande men reglerna kommer att
förändras över tid.
Efter brexit kommer cider från Storbritannien klassas som livsmedel från
tredjeland som importeras in till EU. Enligt EU-reglerna om spårbarhet
för livsmedel gäller då att EU:s medlemsstater kan erkänna brittiska
företags spårbarhetssystem i den mån de brittiska reglerna ställer
likvärdiga krav som motsvarar de som gäller i medlemsstaten ifråga.

29.4 Önskvärda lösningar för handel med cider
Tullfrihet för ursprungsvaror
Cider är en produkt som vanligen ges tullfritt marknadstillträde av både
EU och motparten i frihandelsavtalen. Kommerskollegiums bedömning
är därför att cider med stor sannolikhet blir tullfritt i ett framtida avtal
med Storbritannien. Både EU och Storbritannien bör ha ett starkt
intresse av en fortsatt väl fungerande handel med alkoholhaltiga drycker.
En förutsättning för att svenska exportörer ska kunna dra nytta av en
eventuell tullfrihet för cider är att ursprungsreglerna i ett framtida
frihandelsavtal kan uppfyllas.
Ursprungsregler används för att slå fast en varas ekonomiska ursprung
och fungerar som en säkerhetsmekanism som garanterar att de sänkta
tullarna i ett FTA tillfaller avtalsparterna. Att uppfylla reglerna kommer
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med en kostnad för ekonomiska operatörer och denna kostnad måste
vägas mot den fördel som preferenstullen innebär. De produkter som
omfattas av MGN-nolltull kan helt bortse från ursprungsreglerna då dessa
endast är relevanta för varor med tullpreferens.
Även om det finns ett par etablerade principer för att bestämma ursprung
kan ursprungsreglerna variera mellan olika avtal, i såväl språk, design
som substans. För mer om ursprungsregler se faktaruta i avsnitt 18.1.

HS 2206 Jästa drycker (cider)
Ceta534

Korea FTA

PEM

A change from any other
heading.

Manufacture:

Manufacture:

– from materials of any
heading, except that of
the product, and
– in which all the grapes
or materials derived from
grapes used are wholly
obtained (ex Chapter 22)

• from materials of any
heading, except that of the
product, and
• in which all the grapes or
materials derived from
grapes used are wholly
obtained (ex Chapter 22)

Ursprungsreglerna är identiskt utformade i PEM och EU-Korea (på
kapitelnivå). I Ceta är utformningen av reglerna förenklad men innehållet
detsamma; i samtliga fall gäller en ursprungsregel i form av en
nummerväxlingsregel. I korthet innebär detta att ursprungsreglerna
tillåter användning av äpplen (HS 0808) eller äppeljuice (HS 2009) av
vilket ursprung som helst, eftersom den färdiga produkten (cider) har ett
annat fyrställigt HS-nummer (HS 2206), dvs. förädlingen av
insatsvarorna innebär en nummerväxling.
I befintliga frihandelsavtal där statistik finns tillgänglig har EU:s export
inte påverkats negativt av ursprungsreglernas utformning då
preferensutnyttjandegraden vid EU:s export i regel varit över 90 procent
(år 2013). Det finns ingen information om preferensutnyttjande från Ceta.
Förutsatt att förhandlingen om den reviderade PEM-konventionen går i
lås, är den det bästa alternativet vid händelse av ett frihandelsavtal mellan
EU och Storbritannien. Även om förhandlingen inte är avslutad ser
534

Anledningen till varför PEM, Korea FTA och Ceta valts ut har att göra med att de
tillhör tre olika generationer av ursprungsregler. Korea och Kanada representerar
dessutom motparter som liknar Storbritannien i utveckling och typ av ekonomi.
Detsamma gäller för flera parter inom PEM.
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ursprungsreglerna ut att bli ytterst liberala och tillåta en hög grad av
ekonomisk integration mellan parterna, med andra ord generösa
möjligheter att använda varandras insatsvaror och dela upp produktionen
i olika steg mellan parterna.
I flera fall är det ingen större skillnad mellan ursprungsreglerna i
moderna avtal som Ceta och frihandelsavtalet med Korea och de
nuvarande reglerna i PEM. Om förhandlingen om den reviderade PEMkonventionen strandar helt vore det långt ifrån optimalt men inte heller
ofördelaktigt att använda de nuvarande PEM-reglerna. De är förvisso
utdaterade på många områden men för de flesta av de produkter som
identifierats som svenska intressen är skillnaderna gentemot Ceta och
Korea FTA inte stora. Dessutom måste nackdelen med ett äldre regelverk
vägas mot fördelarna i att ha en stor kumulationszon535 som PEM
erbjuder. Både privata och offentliga aktörer har dessutom en vana att
efterleva ursprungsreglerna i PEM idag.

Hälsoskyddsregler
Även om EU och Storbritannien ingår avtal om en tullunion enligt den
modell som gäller med Turkiet eller ett bilateralt frihandelsavtal skulle
import behöva införas för dryckesvaror vid gränspassage. Detta innebär
en högre grad av administration än vad som gäller i nuläget, och skulle
innebära längre distributionstider än om Storbritannien var del av EU:s
gemensamma marknad.
Eftersom cider inte är en högriskprodukt innebär detta dock mindre
formaliteter än för andra känsligare livsmedel som t.ex.
animalieprodukter.
Om Storbritannien skulle välja att ansluta sig till EES-avtalet skulle det
innebära att livsmedelslagstiftningen skulle fortsätta att gälla efter brexit
eftersom den är EES-harmoniserad. För cider skulle det innebära att
export till Storbritannien inte skulle vara föremål för livsmedelskontroll
vid gränspassage. Tullformaliteterna skulle dock ändå gälla, vilket som
nämnts ovan, innebär ökad administration och längre distributionstider.
För drycker, liksom för andra produkter som omfattas av
livsmedelslagstiftningen, gäller att utgångspunkten bör vara att de
principer och regelverk för säkra livsmedel som gäller inom EU bör
bevaras så mycket som möjligt för att undvika problem vid framtida

535

Diagonal kumulation tillämpas mellan alla PEM-parter som länkat till den
gemensamma konventionen i sina respektive FTAs. Kumulation innebär att insatsvaror
från en PEM-part kan används som om de har ursprung i det egna landet, något som ger
producenter en större mängd insatsvaror att välja utifrån.

351(363)
handel mellan Storbritannien och EU:s medlemsstater. Ett sätt att uppnå
detta är brittisk anslutning till EES-avtalet (se föregående stycke).
Svårigheterna uppkommer om Storbritannien väljer att ställa högre eller
andra krav för säkra livsmedel efter brexit som kan bli kostsamma för
svenska företag att efterleva.
Högt på önskelistan ligger därför ett avtal/åtagande om ömsesidigt
erkännande av medlemsstaternas nationella lagstiftning och EUlagstiftningen inom livsmedelsområdet. Tvistlösningsmekanismer måste
också finnas att tillgå inom SPS-området.

Tekniska regler
Det finns ingen harmoniserad definition av cider och den svenska
lagstiftningen innehåller en bred definition av produkten. De
skattetekniska definitionerna av alkoholhaltiga drycker varierar mellan
länder och kan därmed skilja sig från definitioner av de beteckningar som
får användas vid försäljning av produkter. Däremot finns det viss
harmoniserad lagstiftning för produkter som kommer i kontakt med
livsmedel och krav på livsmedelsinformation till konsumenterna. För
svenska företag kan det innebära att de måste ställa om sin produktion
och behöva tillverka särskilda förpackningar för den brittiska marknaden.
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 ömsesidigt erkännande av reglernas innehåll
möjligt. Lösningar för detta är beskrivet ovan i funktioner för ömsesidigt
erkännande på det icke harmoniserade området. Mellan EES och EU
innebär en sådan lösning att de produkter som har sitt ursprung i en stat
inom EES och är lagligen satta på marknaden i den staten ska omfattas av
ömsesidigt erkännande. Detta är också en möjlig lösning i en kommande
avtalslösning. I det aktuella fallet anger direktivet en miniminivå vilket
innebär att reglerna i praktiken fortfarande kan skilja sig åt.

29.5 Slutsatser cider
Ökad administration kopplad till gränspassage kommer att innebära att
kostnaderna ökar, ledtiderna förlängs och förutsägbarheten i godsflödet
minskar. Detta är konsekvenser som i stor utsträckning är oundvikliga
effekter av att tullformaliteterna återinförs och de kommer att gälla i
handeln inom alla sektorer.
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Kommerskollegium anser att cider ska omfattas av tullfrihet inom ett
frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. För att säkerställa att
tullpreferenserna tillfaller avtalsparterna krävs ursprungsregler och då är
den reviderade PEM-konventionen det bästa alternativet.
För tekniska regler om material i kontakt med livsmedel, som inte är
harmoniserade, går det inte att eliminera alla handelshinder i ett
frihandelsavtal. EU har ingen enhetlig lösning som Storbritannien skulle
kunna harmonisera sig med när det gäller cider. Under rätt förutsättningar
är dock ömsesidigt erkännande av reglernas innehåll möjligt. Mellan EES
och EU innebär en sådan lösning att de produkter som har sitt ursprung i
en stat inom EES och är lagligen satta på marknaden i den staten ska
ömsesidigt erkännas.

30 Blöjor och vissa sanitetsartiklar
30.1 Kort om handel med blöjor och vissa sanitetsartiklar
En produktkategori som är särskilt viktig för Sveriges handel med
Storbritannien är exporten av blöjor och sanitetsartiklar (HS 9619).536
Under 2014-2016 exporterade Sverige sådana varor till Storbritannien för
i genomsnitt 700 miljoner kronor per år (0,9 procent av total varuexport
till Storbritannien, jämfört med 0,2 procent för övriga EU-länder).
Av Sveriges totala export av sådana produkter gick 19 procent till
Storbritannien, vilket innebar att Storbritannien var den främsta
exportmarknaden före Tyskland (17 procent), Norge (17 procent) och
Nederländerna (15 procent). Exporten till Storbritannien ökade kraftigt
under 2015 och 2016 jämfört med åren innan (statistik över exporten av
produkterna sträcker sig endast tillbaka till 2012). År 2016 hade exporten
till Storbritannien mer än fördubblats jämfört med 2014, medan exporten
till världens övriga länder var oförändrad under samma period.
Sverige är den tredje främsta exportören av sådana varor till
Storbritannien, med en exportmarknadsandel på 10 procent under 20142016, efter Belgien och Tyskland men före Nederländerna och Tjeckien.
Under perioden har dock Sveriges andel ökat från 6 till 14 procent,
medan Tysklands andel minskat från 23 till 13 procent.

536

HS 9619 omfattar flera produkter men på mer detaljerad nivå framgår det att de
produkter som i princip uteslutande exporteras till Storbritannien är blöjor till spädbarn
och sanitetsartiklar (t.ex. inkontinensartiklar).
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Figur 24. Sveriges och vissa övriga EU-länders export av blöjor och sanitetsartiklar (HS 9619) som andel
av total varuexport till Storbritannien, år 2012–2016
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Källa: Eurostat, Kommerskollegiums beräkningar. Statistik över handeln med produkterna finns endast från och med 2012
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30.2 EU:s regler för handel med blöjor och vissa
sanitetsartiklar
Blöjor till spädbarn faller under allmänna produktsäkerhetsdirektivet.537
Direktivet innehåller de allmänna regler som ska garantera att alla
konsumentprodukter är säkra. Tillverkare är skyldiga att bara sätta säkra
produkter på marknaden. Utgångspunkten är att där det saknas EUlagstiftning ska produkter som uppfyller nationell lagstiftning betraktas
som säkra.538 Att sätta blöjor på marknaden är förknippat med ett annat
ansvar för att produkten är säker.
Sanitetsartiklar t.ex. inkontinensartiklar faller under ett annat regelverk
än blöjor, närmare bestämt regelverket för medicintekniska produkter.539
När det rör sig om en så kallad klass I-produkt som i det här fallet
innebär reglerna att en tillverkare eller den person som representerar
tillverkaren ska upprätta teknisk dokumentation för produkten. Den ska
innehålla all den dokumentation som behövs för att CE-märka produkten.
Före CE-märkningen ska tillverkaren upprätta en skriftlig försäkran om
överensstämmelse. Denna försäkran ska bevaras i minst 5 år efter det att
den sista produkten som berörs av försäkran har tillverkats. Det krävs

537

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet.
Meddelande från kommissionen – 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s
produktbestämmelser (2016/C 272/01), s. 12.
539
Rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.
538
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också att tillverkaren registrerar sin produkt hos den ansvariga
myndigheten, vilket är Läkemedelsverket i Sverige, och erlägger en
årsavgift.
Tillverkare ska bevaka hur produkterna fungerar i praktisk användning,
anmäla varje olycka och tillbud med sina medicintekniska produkter och
informera ansvariga tillsynsmyndigheter om korrigerande
säkerhetsåtgärder. Det senare gäller även vid återkallande av produkten.
Det tillkommer krav på att anlita ett anmält organ om produkten har
mätfunktioner eller ska vara steril. Lagstiftningen om medicintekniska
produkter är så kallad nya metoden-lagstiftning och det är möjligt för
tillverkare att använda sig av harmoniserade standarder i sin tillverkning
och på så sätt få presumtion för överensstämmelse med de allmänna
kraven i lagstiftningen.

30.3 Handel med blöjor och vissa sanitetsartiklar vid brexit
utan avtal
Handelsprocedurer
När Storbritannien lämnar EU kommer handeln med Storbritannien att
ske enligt de handelsprocedurer som gäller vid EU:s yttre gräns.
Storbritannien blir i handelsprocedurhänseende tredjeland, vilket innebär
att regelverk för handel med länder utanför EU blir tillämpligt.
Tullformaliteter återinförs i samband med import från och export till
Storbritannien. Övriga krav påverkas till exempel av vilka varor man
handlar med och vad som ska hända med godset i nästa steg.

Tullar
I tabellen nedan visas exporten till Storbritannien för HS96.19 under år
2016. Här redovisas också tullsats vid import till Storbritannien under
förutsättning att Storbritannien väljer att behålla samma MGN-tullsatser
som EU idag tillämpar mot tredjeland. Tullsatsen vid import till EU
återfinns i spannet 0-10,5 procent beroende på varans klassificering.
Om det inte finns något nytt frihandelsavtal på plats mellan
Storbritannien och EU den dagen Storbritannien lämnar EU kommer
tullar att återinföras i handeln mellan Storbritannien och EU.
Av tabellen nedan framgår att inom varje HS-kategori kan det finnas
varor med olika tullsats. Det beror på att varje HS kategori omfattas av
ett stort antal varukoder (tullpositioner) som ibland har olika tullsats.
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HS 9619 – Svensk export av sanitetsartiklar till Storbritannien år 2016

HS

Varubeskrivning

9619

Sanitetsbindor, tamponger, blöjor
tillspädbarn och liknande

Värde i kronor

Tullsats i %
vid import om EU:s
MGN-tullsats behålls

929 509 000

0/3,8/6,3/10,5

Källa: SCB samt Tullverkets Tulltaxa

Nedan visar vi hur exporten av dessa varor ser ut. Här redovisas även
tullsats vid import till EU från tredjeland samt beräkning av hur mycket
tull som måste betalas om det inte finns något frihandelsavtal mellan EU
och Storbritannien, givet att exportvärdet är detsamma.
HS 9619 – Sanitetsartiklar de största exportvarorna till Storbritannien år 2016 och
beräkning av ny tull
Tullsats i %

KN-nr

Varubeskrivning

Värde i konor

vid import om
EU:s MGNTull i
tullsats behålls kronor

96190081 Blöjor till spädbarn

494 270 000

0

0

96190089 Andra artiklar (t.ex.
inkontinensskydd)

398 572 000

0

0

36 612 000

0

0

54 000

3,8

2 052

96190071 Sanitetsbindor och liknande av
annat material än textilmaterial
96190030 Sanitetsartiklar av vadd av
textilmaterial annat än av
konstfiber

Källa: SCB och Tullverkets tulltaxa och egen beräkning

Återinförande av tullar inom denna sektor kommer att få en begränsad
negativ effekt då merparten av exportvarorna omfattas av tullfrihet under
förutsättning att Storbritannien behåller samma tullar som EU.

Tekniska regler
Ifråga om blöjor innebär the Withdrawal Bill att Storbritannien kommer
att ha likalydande regler med det allmänna produktsäkerhetsdirektivet
som gäller inom EU. Där en tillverkare, oavsett var inom EU, tidigare har
varit ansvarig för produktens säkerhet kommer detta ansvar nu att flyttas
till det land produkten sätts på marknaden. Enligt direktivet kan en
tillverkare inom EU utse en brittisk företrädare såvida en importör inte
vill överta ansvaret för produktens säkerhet. Enligt de kommande
likalydande brittiska reglerna bör situationen vara densamma. Ansvaret
för medicintekniska produkter faller också på den som tillhandahåller
dem i EU enligt de nu gällande reglerna om medicintekniska produkter.

356(363)
Under förutsättning att Storbritannien tar över EU:s regler kan en
tillverkare dock ha en representant inom EU. Detsamma gäller för en
tillverkare inom Storbritannien.

30.4 Önskvärda lösningar för handel med blöjor och vissa
sanitetsartiklar
Tullfrihet för ursprungsvaror
Ett frihandelsavtal som innebär tullfrihet omfattande alla varor inom
sektorn mildrar effekterna av brexit under förutsättning att företagen kan
uppfylla ursprungsreglerna.

9619 Blöjor och dylika sanitetsartiklar
Ceta540

Korea FTA

PEM

A change from any other
heading.

Manufacture from
materials of any heading,
except that of the product
(ex Chapter 96)

Manufacture from
materials of any heading,
except that of the product
(ex Chapter 96)

Ursprungsreglerna är identiskt utformade i PEM och EU-Korea (på
kapitelnivå). I Ceta är utformningen av reglerna förenklad men innehållet
detsamma.
I befintliga frihandelsavtal där statistik finns tillgänglig har EU:s export
inte påverkats negativt av ursprungsreglernas utformning då
preferensutnyttjandegraden vid EU:s export i regel varit över 90 procent.
Det finns ingen information om preferensutnyttjande från Ceta.
Förutsatt att förhandlingen om den reviderade PEM-konventionen går i
lås, är den det bästa alternativet vid händelse av ett frihandelsavtal mellan
EU och Storbritannien. Även om förhandlingen inte är avslutad ser
ursprungsreglerna ut att bli ytterst liberala och tillåta en hög grad av
ekonomisk integration mellan parterna, med andra ord generösa
möjligheter att använda varandras insatsvaror och dela upp produktionen
i olika steg mellan parterna.
I flera fall är det ingen större skillnad mellan ursprungsreglerna i
moderna avtal som Ceta och Korea och de nuvarande reglerna i PEM.
Om förhandlingen om den reviderade PEM-konventionen strandar helt

540

Anledningen till varför PEM, Korea FTA och Ceta valts ut har att göra med att de
tillhör tre olika generationer av ursprungsregler. Korea och Kanada representerar
dessutom motparter som liknar Storbritannien i utveckling och typ av ekonomi.
Detsamma gäller för flera parter inom PEM.

357(363)
vore det långt ifrån optimalt men inte heller ofördelaktigt att använda de
nuvarande PEM-reglerna. De är förvisso utdaterade på många områden
men för de flesta av de produkter som identifierats som svenska intressen
är skillnaderna gentemot Ceta och Korea inte stora. Dessutom måste
nackdelen med ett äldre regelverk vägas mot fördelarna i att ha en stor
kumulationszon541 som PEM erbjuder. Både privata och offentliga
aktörer har dessutom en vana att efterleva ursprungsreglerna i PEM idag.

Tekniska regler
Både ifråga om blöjor och sanitetsprodukter kommer det ske förändringar
för företagen på så sätt att de kommer att behöva utse företrädare eller
representanter för sina produkter, i Storbritannien respektive EU. Detta
leder till ett extra steg i distributionen som hittills inte har varit nödvändigt.
De medicintekniska produkter som har valts ut här, sanitetsprodukter, är
okomplicerade och inte lika utförligt reglerade som många andra
medicintekniska produkter.
Regler om tillverkares ansvar är en del av avtalet med Schweiz och en del
av det ännu närmare samarbetet inom EES. Ett liknande avtal behövs för
att handeln ska störas så lite som möjligt. Att undvika den osäkerhet som
divergerande regler innebär för produkterna är önskvärt och möjligt genom
harmoniserade regler såsom är fallet med EES.

30.5 Slutsatser blöjor och vissa sanitetsartiklar
Kommerskollegium anser att alla varor ska omfattas av tullfrihet inom ett
frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. För att säkerställa att
tullpreferenserna tillfaller avtalsparterna krävs ursprungsregler och då är
den reviderade PEM-konventionen det bästa alternativet.
Ökad administration kopplad till gränspassage kommer att innebära att
kostnaderna ökar, ledtiderna förlängs och förutsägbarheten i godsflödet
minskar. Detta är konsekvenser som av att tullformaliteterna återinförs
och kommer att gälla i handeln inom alla sektorer.
De harmoniserade tekniska regler som berör blöjor är det allmänna
produktsäkerhetsdirektivet. Direktivet är den grundläggande regleringen
för egenskaper hos produkter som inte regleras i annan harmoniserad
produktlagstiftning. De blöjor som exporteras från svensk sida är också
den enda produkt i utredningen som inte berörs av annan harmoniserad
lagstiftning. Lagstiftningen som sådan innebär att tillverkare har ett
541

Diagonal kumulation tillämpas mellan alla PEM-parter som länkat till den
gemensamma konventionen i sina respektive FTAs. Kumulation innebär att insatsvaror
från en PEM-part kan används som om de har ursprung i det egna landet, något som ger
producenter en större mängd insatsvaror att välja utifrån.
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ansvar att bara sätta säkra produkter på marknaden och berör många
produkter. Att behålla en lagstiftning av denna sort bör ligga i både EU:s
och Storbritanniens intresse eftersom samma nivå av produktsäkerhet är
en förutsättning för ömsesidigt erkännande. Det är önskvärt att ett avtal
skapar förutsättningar för ömsesidigt erkännande på samma sätt som
gäller för icke-harmoniserade produkter inom EES. Något som ytterligare
kan minska handelsstörningen för blöjor efter brexit är om tillverkare kan
vara etablerade på den andra partens territorium, utan att tillverkare
behöver utse en företrädare.
Sanitetsprodukter är harmoniserade genom direktivet om
medicintekniska produkter. Harmoniseringen innebär att produkterna
måste registreras hos en nationell myndighet. Efter brexit kommer den
som tillhandahåller produkten i Storbritannien att bli ansvarig för att
tillhandahålla den tekniska dokumentationen eftersom tillverkaren
kommer att befinna sig i Sverige och därmed EU, såvida tillverkaren inte
har utsett en representant inom EU.542 I avtalet med Schweiz regleras
tillverkares ansvar på många områden, men inte för medicintekniska
produkter. Medicintekniska produkter är en del av det 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.

542

Enligt uppgifter till Kommerskollegium kan fler gemenskapsrättsakter bli tillämpliga
beroende på produktens utformning, detta är dock inte fallet i dagsläget. De rättsakterna
är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på
marknaden och användning av biocidprodukter och Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.
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