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1 Inledning
Den 12 juli 2018 publicerade den brittiska regeringen ett
policydokument, en så kallad vitbok, med förslag på hur den framtida
relationen mellan Storbritannien och Europeiska unionen (EU) ska se ut.1
Vitboken är något mer konkret än de utfästelser som gjorts i de fyra
linjetal premiärminister Theresa May hållit under 2017 och 2018.2 När
denna PM skrivs pågår fortfarande förhandlingarna om utträdesavtalet.
EU har gjort klart att förhandlingar om det framtida förhållandet inte kan
påbörjas förrän utträdet är färdigförhandlat (samtidigt som utträdesavtalet
ska ”ta hänsyn” till det framtida förhållandet). Storbritannien ska lämna
EU den 29 mars 2019. Om EU och Storbritannien kommer överens om
ett utträdesavtal vidtar en övergångsperiod där EU:s regler fortsatt gäller
för Storbritannien fram till den sista december 2020. Från och med den 1
januari 2021 ska den framtida relationen börja gälla.
Vitboken bör ses som Storbritanniens utgångsposition inför
förhandlingarna om den framtida relationen. Storbritannien har sedan
tidigare klargjort ett antal restriktioner (red lines) för hur den framtida
relationen med EU ska se ut och som, till dags dato, ligger fast. Förslagen
i vitboken syftar till att uppnå en så nära relation till EU som möjligt,
givet dessa restriktioner:






EU-domstolens jurisdiktion över Storbritannien och EU-rättens
företräde framför brittisk rätt ska upphöra.
Det brittiska parlamentet ska rösta igenom alla lagar som ska
gälla i Storbritannien.
Den fria rörligheten för personer mellan Storbritannien och EU
ska upphöra.
Någon ”fysisk” gräns mellan Republiken Irland och Nordirland
ska inte finnas.
Storbritannien ska ha möjlighet att föra en självständig
handelspolitik.

Denna PM inskränker sig till de delar av vitboken som berör
Kommerskollegiums uppdrag.

2 Sammanfattande bedömning
Kollegiets analys är att förslaget i sin helhet inte är tillfredsställande,
eftersom det i mångt och mycket bygger på att EU ska ”outsourca”
kontroll över sin tullunion, sitt tullområde och sin inre marknad till ett
land som lämnar unionen. Därutöver är många av de enskilda förslagen
1

The future relationship between the United Kingdom and the European Union.
Lancaster House 12 januari 2017, Florens 22 september 2017, München 17 februari
2018 samt Mansion House 2 mars 2018.
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tungrodda, komplicerade och kostsamma. I andra fall är förslagen så pass
generellt formulerade att det egentligen inte går att utvärdera dem såsom
de är formulerade i vitboken.
Förslagen i vitboken kan ses som en ansats att, i praktiken, behålla den
fria rörligheten för varor mellan EU och Storbritannien. Den fria
rörligheten för tjänster och personer mellan EU och Storbritannien
föreslås dock upphöra.3 Därtill föreslår Storbritannien att landet ska få
förtroendet att själv upprätthålla rättvis konkurrens (level playing field)
gentemot företag från andra EU-länder avseende regelverken för
statsstöd och klimatpolitik (beträffande miljö och sociala villkor föreslås
att landet endast ska åta sig att inte sänka nuvarande skyddsnivåer).
Vitboken kan därmed ses som ett försök att ”plocka russinen ur kakan”.
EU har vid flera tillfällen upprepat att en sådan lösning inte kan
accepteras.4
Det är dock värt att notera att även om EU skulle vara villigt att acceptera
att Storbritannien ”behåller” en av EU:s inre marknads friheter, men inte
alla, finns det andra, lagtekniska, hinder för den lösning som föreslås i
vitboken. En central del av förslaget är att EU-domstolens jurisdiktion
(rätt att utöva rättskipning) inte längre ska omfatta Storbritannien och
därmed skulle en central del av EU:s inre marknads funktion falla.
Den fria rörligheten på EU:s inre marknad bygger på gemensamma
principer och regler och en tillit mellan medlemsstaterna att dessa gäller
lika för alla. Denna tillit är förvisso till viss del genuin (det vill säga att
medlemsstaterna väljer att lita på varandra) men bygger också till stor del
på de mekanismer för kontroll som finns inbyggda i EU-samarbetet.
Dessa mekanismer består bland annat av gemensamma kommittéer där
sakfrågor diskuteras, gränsöverskridande myndighetssamarbeten och
europeiska myndigheter, standardiseringssamarbeten, informations- och
problemlösningsverktyg och, i slutändan, EU-domstolen.
Det är EU-domstolens roll som högsta uttolkare av EU-rätten, EU-rättens
företräde framför nationell rätt samt EU-rättens direkta effekt, som i
slutändan garanterar att EU:s regler gäller lika för alla i alla
medlemsstater.
Eftersom vitboken föreslår att EU-domstolens jurisdiktion i
Storbritannien upphör är det naturligt, om än beklagligt eftersom det
3

Den fria rörligheten för kapital tas inte upp i vitboken men är i princip fri även
gentemot tredje land i dagsläget.
4
Europeiska kommissionens president Jean-Claude Juncker upprepade detta så sent
som i sitt State of the Union-tal den 12 september 2018: ”If you leave the Union, you
are of course no longer part of our single market, and certainly not only in the parts of
it you choose”.
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kommer innebära ökade handelskostnader, att den fria rörligheten för
tjänster och personer upphör mellan EU och Storbritannien. Det är dock
mer problematiskt att vitboken föreslår fortsatt fri rörlighet för varor
baserat på ett ”kombinerat tullområde”, en ”gemensam regelbok” för
produktregler och fortsatt brittiskt deltagande i EU:s
standardiseringsorganisationer och diverse tekniska kommittéer.
Vitboken nämner förvisso att brittiska domstolar ska beakta (pay due
regard) EU-domstolens praxis men det skulle innebära att det för företag,
som är verksamma på EU:s inre marknad, inte skulle finnas någon
garanti för att brittiska företag följer samma regler som dem. Inte heller
skulle det finnas någon garanti för myndigheter i EU att brittiska
myndigheter verkligen säkerställer de regler på vilka den fria rörligheten,
inklusive principen om ömsesidigt erkännande, vilar.
Det finns dock enskilda förslag i vitboken som skulle kunna mildra de
negativa effekterna av brexit. Det främsta exemplet är att vitboken, för
många olika områden, föreslår nära samarbete och dialog mellan EU och
Storbritannien i regleringsfrågor. Därtill ska läggas förslagen kring
”löpande” myndighetssamarbete, deltagande i tekniska kommittéer utan
rösträtt och samarbete mellan brittiska och europeiska
standardiseringsorgan. Sådana typer av samarbete och dialog kan bidra
till att minska regelskillnader, risken för att regler tolkas olika eller att
redan testade produkter måste testas igen innan de får sättas på EU:s eller
Storbritanniens marknad. Risken för handelshinder mellan EU och
Storbritannien skulle minska.
Därtill kan det finnas ett särskilt värde för just Sverige med ett fortsatt
nära samarbete mellan EU och Storbritannien, eftersom Storbritannien
och Sverige ofta haft stor samsyn kring hur frihandel och fri rörlighet
bäst ska uppnås. Inom vissa områden är Storbritanniens myndigheter och
andra reglerande institutioner dessutom bland de ledande i Europa, till
exempel i frågor som rör finansiella tjänster och dataskydd.
På liknande sätt är det lovande att Storbritannien i vitboken tydligt avser
föra en frihandelsvänlig linje med sin nyvunna, självständiga röst i WTO.
Även vitbokens förslag angående så kallad kumulation av ursprung är
önskvärt att uppnå eftersom det ger tillverkare större valmöjlighet vid
köp av insatsvaror och minskar risken för etablerade värdekedjor att
påverkas negativt. Förslaget om kumulation är inte avhängigt övriga
delar av förslaget utan kan fungera även i en situation där gräns- och
andra kontroller återinförs. Däremot måste förslaget accepteras av EU:s
(och Storbritanniens eventuella framtida) frihandelsavtalspartners.
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3 Bedömningar av specifika förslag
Den ordning i vilken områdena tas upp följer vitbokens (inom parentes
anges det avsnitt i vitboken som avses).

3.1 Varor (1.2)
Förslaget innebär i korthet att Storbritanniens tidigare framförda avsikt
att lämna EU:s tullunion ligger fast. Man vill istället inrätta ett
frihandelsområde med fortsatt friktionsfri tillgång till varandras
marknader vari en helt ny form av tullsamarbete i form av ett
”kombinerat tullområde” (Facilitated Customs Arrangement, FCA) utgör
kärnan. Förslaget återfinns i punkterna 13–23 men bör läsas tillsammans
med punkterna 25–46 om tillverkat gods samt punkterna 155–171 om
oberoende handelspolitik. Detta arrangemang skulle bland annat innebära
att behovet av tullkontroller i samband med gränspassage av varor mellan
Storbritannien och EU skulle utebli, genom att Storbritannien skulle
uppbära tullar för varor som importeras via Storbritannien men är
avsedda för EU-marknaden. Förslaget förutsätter inte reciprocitet, det vill
säga att EU på motsvarande sätt skulle uppbära tullar för Storbritanniens
räkning.
Inom en tullunion har medlemmarna en gemensam yttre handelspolitik
och tillämpar samma tullar gentemot icke-medlemmar. Varor som
importerats till en medlem omfattas av tullfrihet vid handel med andra
medlemmar eftersom tull redan betalats i samband med import från ett
land utanför EU (tredje land). Ett frihandelsområde innebär att
avtalsparterna behåller sin egen handelspolitik, och endast varor som
uppfyller kraven för ursprung omfattas av avtalet och innebär nedsatt
eller nolltull vid handel mellan parterna. Nedsatt tull eller nolltull med
stöd av ett frihandelsavtal förutsätter att importören kan bevisa
produktens ursprung, eftersom det annars finns en risk att varor som
importerats till den ena parten med lägre tull förs vidare in till den andra
parten med högre tull.

3.1.1

Tullar och handelsprocedurer

Storbritannien föreslår ett frihandelsområde utan krav på
ursprungsbevisning i handeln mellan parterna. Frågan hur man ska hålla
reda på vilka varor som uppfyller kraven för tullfri handel mellan
parterna lämnas dock obesvarad. Det framgår inte heller hur
Storbritannien avser att säkerställa att varor som importerats till landet
inte letar sig vidare till EU och därmed skapar möjligheter att kringgå
EU:s tullar.
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Storbritannien föreslår dessutom att ett kombinerat tullområde med EU
skapas. Utöver att EU är en tullunion utgör EU:s medlemsländer ett
gemensamt tullområde, vilket är en ytterligare grad av integration som
innebär att varuhandeln regleras av en gemensam tullagstiftning med
system, metoder och verktyg för kontroll av efterlevnad och enhetlig
tillämpning. Det är denna ytterligare grad av integration som gjort det
möjligt att avskaffa tullformaliteter mellan EU:s medlemsländer.5
Förslaget syftar till att bevara dagens fria flöde av varor, utan
tullformaliteter, men utan att Storbritannien direkt ska omfattas av den
gemensamma lagstiftningen och de gemensamma systemen och
metoderna för enhetlig tillämpning och kontroll av efterlevnad av
varuregelverken. I vitboken nämns istället att Storbritannien och EU ska
ha en ”gemensam regelbok” som innebär att Storbritannien ska tillämpa
EU:s tullagstiftning och att denna ska tillämpas och tolkas i enlighet med
hur EU tillämpar och tolkar densamma. Den gemensamma regelboken
som det refereras till ska antas av det brittiska parlamentet. Man
konstaterar också att Storbritanniens nya tulldatasystem är fullt ut
kompatibelt med EU:s tullagstiftning.
Även om Storbritannien vidtar sådana omfattande åtaganden som
föreslås i vitboken skulle förslaget innebära att EU delegerar klarering,
uppbörd, inhämtande av handelsstatistik, och kontroll till ett land utanför
EU, som inte är underställt EU-domstolens jurisdiktion (se avsnitt 3.8).
Det innebär i praktiken att EU till viss del förlorar kontroll över sitt eget
tullområde – dessutom till ett land som kommissionen så sent som i våras
avkrävde 2,7 miljarder euro i uteblivna tullintäkter.6
Förslaget innebär en ökad risk för bedrägerier, i synnerhet som
Storbritannien avser att ha sin egen handelspolitik med egna tullar och
regler gentemot andra länder.7 I vitboken föreslås också att ett nytt
system för ”betrodda handlare” (trusted traders) ska inrättas mellan EU
och Storbritannien, men förslaget är mycket övergripande. I dagsläget
finns möjligheten för företag att bli Authorized Economic Operators
(AEO) som innebär vissa lättnader i tullhanteringen. Processen för att bli
en AEO är dock kostsam och i praktiken är det endast större företag som
har de resurser som krävs för att bli en sådan. I den mån vitbokens
förslag syftar till att underlätta för mindre företag att bli ”betrodda
5

Som jämförelse kan nämnas att EU är i tullunion med Turkiet men Turkiet är inte en
del av EU:s tullområde - därför finns tullformaliteter kvar för varuhandel mellan EU
och Turkiet
6
https://www.politico.eu/article/brussels-demands-uk-pay-e2-7-billion-in-lost-customsduties/.
7
Till exempel smugglades vitlök in i Sverige via Norge under 2009-2010 eftersom den
norska tullen var lägre än EU:s: https://www.svd.se/smugglade-vitlok-for-miljoner.
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handlare” kan kollegiet notera att EU tidigare avfärdat tankar om en
”AEO light”-möjlighet under förhandlingarna om den nya
unionstullkodexen.
För att säkerställa att varor med lägre tull inte letar sig in till EU och
därmed undgår EU-tull behövs omfattande kontrollmekanismer, bland
annat i form av spårbarhet på enskilda varor. Denna spårbarhet torde
dessutom behöva följa varan under lång tid om man vill försäkra sig om
att den inte undgår tull. Det skulle kräva ytterligare system, procedurer
och administration för företag som importerar från tredje land, via
Storbritannien, till EU, utöver de ordinarie procedurer som idag finns för
handel mellan EU och tredje land. Förslaget riskerar därmed att leda till
ökad administrativ börda och kostnader för både företag och
myndigheter.
För handel mellan EU och Storbritannien synes dock förslaget innebära
signifikanta lättnader jämfört med en situation där Storbritannien blir ett
”vanligt” tredje land – förslagets kärna är just att inga gränser eller andra
tullprocedurer ska finnas mellan EU och Storbritannien. Det är dock
tveksamt om det är lämpligt att isolera förslaget på ett sådant sätt utan att
se dess helhet.
Ur ett svenskt perspektiv bör förslaget utvärderas utifrån det samlade
svenska handelsintresset.8 De potentiella positiva effekterna av
underlättad handel med Storbritannien (6,2 procent av Sveriges totala
varuexport och 5,2 procent av Sveriges totala varuimport under 2017) bör
därför vägas mot de potentiella negativa effekterna av förslaget för
handeln på EU:s inre marknad (63,8 procent av Sveriges totala
varuexport och 74,8 procent av Sveriges totala varuimport under 2017
när Storbritannien exkluderas). Det är givetvis mycket svårt att med
någorlunda säkerhet uppskatta dessa effekter på förhand men kollegiet
vill poängtera vikten av att ha nedan följande tankar i bakhuvudet när
förslaget utvärderas.
Eftersom det föreslagna kombinerade tullområdet med ett icke-EU-land
som anförtros upprätthållandet av EU:s yttre gräns är oprövat finns det en
risk för minskad tillit och ökad fragmentering av EU:s inre marknad. Det
kan till exempel ta sig uttryck i myndigheters ökade krav på diverse
dokumentation för att säkerställa att en produkt förtullats korrekt,9 att
importmoms har betalats, att produkten uppfyller relevanta regelverk
eller lagligen saluförs i ett EU-land, innan den tillåts saluföras i ett annat
8

Precis som Storbritannien anför i slutet av vitbokens punkt 15: ”The UK’s goal is to
facilitate the greatest possible trade, whether with the EU or the rest of the world”.
9
I detta fall tillkommer frågan kring hur länge en produkt ska stå under tullövervakning
till dess att dess destinationsmarknad (EU eller Storbritannien) fastställts.
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EU-land. Det kan också leda till bristande efterlevnad och/eller
tillämpning av EU:s regler när ett land, i princip, tillåts vara en del av
EU:s inre marknad utan att underställas EU-domstolen. Dessa två typer
av problem finns redan idag på EU:s inre marknad och det kan inte
uteslutas att de förvärras om vitbokens förslag blir verklighet.10
Därutöver skulle förslaget vara mer förmånligt för Storbritannien än vad
EES-avtalet eller avtalen med Schweiz är. Det finns risk att den
föreslagna lösningen mellan EU och Storbritannien skulle leda till att
EES-länderna och/eller Schweiz skulle kräva liknande förmåner som de
som ges Storbritannien. Förslaget skulle även etablera en praxis för vad
som händer när ett land lämnar EU och måste därför också utvärderas i
ljuset av att den överenskomna lösningen kan komma att gälla för flera
länder än Storbritannien i framtiden.
En överenskommelse på politisk nivå som innebär att parterna förbinder
sig att skapa något som är oprövat och som inte noggrant analyserats
både ur ett företags- och myndighetsperspektiv riskerar att skapa mer
problem och kostnader än det man eventuellt skulle kunna vinna.

3.1.2

Kumulation av ursprungsregler

Kumulation innebär att företag från en part kan använda ursprungsvaror
från den andra parten som om det vore dess egna. Vitboken föreslår att
kumulation ska tillåtas mellan Storbritanniens nuvarande och framtida
frihandelsavtalspartners för att inte rubba de globala produktionsnätverk
som finns etablerade idag. Förslaget hänvisar till diagonal kumulation,
något som kräver identiska ursprungsregler mellan parterna. Om
Storbritannien vill sluta ett frihandelsavtal med ett land som EU redan
har ett avtal med måste ett sådant avtal ha samma ursprungsregler som
EU:s avtal med landet i fråga.11 Detta skulle fungera inom ramen för till
exempel Pan-Euro-Med samarbetet.
För de frihandelsavtal Storbritannien sluter med parter som EU inte har
avtal med är det dock osannolikt att ursprungsreglerna är identiska de EU
har i sina avtal, eftersom Storbritanniens intressen samt
förhandlingsstyrka skiljer sig från EU:s. I så fall behöver utökad
kumulation (extended cumulation) tillämpas, en slags särskild
överenskommelse (till exempel för specifika sektorer) som möjliggör
kumulation trots att ursprungsreglerna inte är identiska.
10

Se bland annat Kommerskollegium, 2016, In Quest of Compliance eller Europeiska
kommissionen, 2015, Evaluation of the Application of the mutual recognition principle
in the field of goods.
11
Vitboken föreslår att Storbritannien fortsatt ska vara en del av EU:s existerande
frihandelsavtal även efter brexit (se avsnitt 3.6), men det är inte säkert att så blir fallet.
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Breda kumulationsmöjligheter, oavsett form, är något som bör
uppmuntras eftersom det minskar risken att etablerade produktionskedjor
rubbas. Kollegiet ser därför positivt på Storbritanniens ansats i vitboken i
detta avseende.

3.1.3

Produktregler

Vitboken föreslår att frihandelsområdet ska innebära att Storbritannien
åtar sig att behålla EU-gemensamma produktregler genom en
”gemensam regelbok”. Med gemensamma regler avses de produktregler
som är nödvändiga för att säkerställa ”friktionsfri handel vid gränsen”.
Storbritannien menar här enbart sådana regler som måste uppfyllas för att
en produkt ska få sättas på EU:s respektive Storbritanniens marknad
inklusive vissa miljökrav (till exempel regler för energiförbrukning).
Vidare föreslås flera lösningar gällande procedurer för hur företag ska
kunna visa att en produkt lever upp till gällande krav (bedömning av
överensstämmelse), för att undvika att produkter behöver provas två
gånger. Här verkar Storbritannien se framför sig en lösning likt den som
finns i Ukraina-avtalet. Ukraina-avtalet öppnar för att varor ska kunna
handlas mellan EU och Ukraina på samma sätt som mellan EU:s
medlemsstater, men först efter att Ukrainas lagstiftning har harmoniserats
med EU:s för de aktuella produkterna.12 Förslaget talar även om att
Storbritannien kommer att ha möjlighet att ingå avtal om ömsesidigt
erkännande av bedömning av överensstämmelse (MRA) med tredje land
inom områden där reglerna inte omfattas av en ”gemensam regelbok”,
och införande av en brittisk märkning (UK-märke) som tycks motsvara
CE-märket.
Vitboken föreslår dessutom att:





12

Storbritannien aktivt ska delta i EU:s tekniska kommittéer, men
utan rösträtt.
Storbritannien ska delta i EASA (European Aviation Safety
Agency), ECHA (European Chemicals Agency) och EMA
(European Medicines Agency) för att undvika krav på ”dubbelt
godkännande”.
BSI (British Standards Institution) fortsatt ska kunna tillämpa
”single standard model” för frivilliga standarder som stödjer EU:s
produktlagstiftning. BSI ska också aktivt delta i den europeiska
standardiseringen på samma sätt som idag, inom CEN (Comité
Européen de Normalisation), CENELEC (Comité Européen de

Se artikel 57 i associationsavtalet mellan EU och Ukraina.
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Normalisation Électrotechnique) och ETSI (European
Telecommunications Standards Institute).
Storbritannien fortsatt ska ha tillgång till Rapex (Rapid Exchange
of Information System) och ICSMS (Information and
Communication System for Market Survaillance) för
marknadskontrollsyften.

Kollegiet uppfattar det som att förslagen i denna del enbart berör
harmoniserade regler (det vill säga EU-gemensamma regler som gäller i
alla medlemsstater). Vitboken säger ingenting om icke-harmoniserade
produkter som idag ömsesidigt erkänns mellan EU:s medlemsstater. Om
avtalet mellan EU och Storbritannien inte tar upp hur icke-harmoniserade
produkter ska hanteras är det rimligt att anta att den som saluför
produkter på den brittiska marknaden inte kommer ha möjlighet att
åberopa principen om ömsesidigt erkännande för att saluföra dessa inom
EU, och vice versa.
I stort nämner vitboken de viktiga aspekterna av produktregleringar och
anger lösningar där mycket förblir oförändrat för företagen. Detta
inkluderar en ”gemensam regelbok”, samarbete kring ackreditering och
erkännanden av representanter på den andra partens territorium (bland
annat för kemikalier) samt marknadskontroll. Storbritannien behåller
EU:s modell för att ta fram standarder med koppling till
produktlagstiftningen, och deltar fortsatt i det europeiska
standardiseringsarbetet, vilket kollegiet tidigare ansett sannolikt att
Storbritannien skulle föreslå.
Dessutom har EU redan idag MRA-avtal med ett flertal länder utan att
parternas produktlagstiftning är harmoniserad och ett sådant avtal vore
därför möjligt även mellan EU och Storbritannien. Det är dock svårt att
förutsäga vilken roll den brittiska standardiseringsorganisationen BSI ska
ha i förhållande till standarder för en CE- respektive UK-märkning. BSI
ska som medlem i CEN, CENELEC och ETSI som huvudregel inte ta
fram parallella standarder och det framstår som om CE-märket och UKmärkningen kan leda till just parallella standarder eftersom det tycks
kunna avse samma produkt(er) men på olika marknader.
Ifråga om fordon, som förslaget särskilt nämner, går förslaget längre än
något annat av EU:s frihandelsavtal. Typgodkännanden föreslås
ömsesidigt erkännas, vilket gör det möjligt att sätta fordon på varandras
marknader utan att behöva ”dubbla” godkännanden. Det är möjligt att
Storbritannien hämtat inspiration från avtalet med Schweiz, som således
är förmånligare än EES-avtalet.
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Förslaget öppnar för tilltagande regelskillnader där Storbritannien vill ha
andra regler än EU. Vad ett kommande UK-märke kan omfatta är ännu
inte känt. Förslaget, i sin helhet, innehåller oklarheter som gör det svårt
att avgöra vilka effekter det får, angående vad som ska omfattas av den
”gemensamma regelboken” och vilka standarder som BSI ska ta fram.
Flera av de föreslagna lösningarna, såsom den för motorfordon, är
tekniskt möjliga men förekommer endast i något tidigare fall och då
under större krav på harmonisering med EU:s regler.

3.1.4

Jordbruk, livsmedel och fiske - hälsoskyddsregler, SPS

Storbritannien menar att det finns tre huvudgrupper av relevanta regler
för jordbruks- livsmedel och fiskeprodukter. Den första gruppen, SPSreglerna (som syftar till att säkerställa hälsoskydd för människor, djur
och växter), kontrolleras vid gränsen i handeln med länder utanför EU.
Storbritannien föreslår att dessa regler ska omfattas av en ”gemensam
regelbok” och att efterlevnad inte ska kontrolleras vid gränsen mellan
EU och Storbritannien. Kollegiet konstaterar dock att det finns andra
regelverk som inte nämns i vitboken som också medför kontroller vid
gränsen till EU. Det gäller EU:s handelsnormer för frukt och grönsaker
(dokumentkontroll och eventuell fysisk kontroll) samt EU:s regelverk för
ekologiska produkter (dokumentkontroll).13 Det finns alltså fler
regelverk än SPS-regler som kan behöva inkluderas i en gemensam
regelbok om samtliga kontroller av livsmedel vid gränsen mellan EU och
Storbritannien ska undvikas.
De övriga två grupperna av regler (dels generella regler för livsmedel, till
exempel om märkning av livsmedel, dels EU:s gemensamma jordbruksoch fiskepolitik) kontrolleras inte vid gränsen i samband med
gränsöverskridande handel. Därmed anser Storbritannien att sådana typer
av regler inte behöver omfattas av ett framtida avtal med EU. Som
exempel på hur sådana regler kan hanteras för att underlätta handel
nämns EU:s regelverk för ekologiska produkter och de ekvivalensavtal
som EU har slutit med tredje länder.14 Storbritannien vill gärna se sådana
lösningar för lagstiftning på livsmedelsområdet (wider food policy rules).
Storbritannien önskar fortsatt tillträde till EU:s varningssystem för
livsmedel och foder, RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).
Givet att gränskontrollen mellan EU och Storbritannien föreslås tas bort
förefaller fortsatt medverkan i RASFF nödvändig.

13

Ingen gränskontroll av ekologiska produkter sker dock i handeln med Schweiz,
Liechtenstein, Norge och Island.
14
Avtal med länder som bedöms ha likvärdiga regler som EU
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Vitboken nämner dock inte huruvida Storbritannien fortsatt vill delta i
den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens (Efsa) arbete. Efsas
(risk)bedömningar utgör den vetenskapliga grunden för EU:s beslut i
livsmedels- och foderfrågor, till exempel godkännande av nya livsmedel
inom EU, nutritionsvärden, import av livsmedel från tredje land,
genmodifiering och SPS-skydd. Det är dock inte Efsa som tar beslut i
frågorna, det gör kommissionen och medlemsstaterna. Det är möjligt att
Storbritannien vill ha friheten att göra sina egna riskbedömningar
och/eller självständigt besluta i frågorna, som en del av den självständiga
handelspolitiken (se avsnitt 3.6). Det kan dock uppstå konflikt mellan
sådana självständiga beslut och den ”gemensamma regelbok” med EU
som föreslås.15
Vitboken nämner inte heller uttryckligen att Storbritannien vill delta,
utan rösträtt, i EU:s tekniska expertgrupper som diskuterar SPS-frågor
men det är möjligt att dessa expertgrupper faller in i den generella
ansatsen om deltagande utan rösträtt som förs fram i avsnittet om
produktregler.
Storbritannien planerar att införa ett eget system för skydd av geografiska
beteckningar (GI:s) som går utöver WTO:s avtal om immateriella
rättigheter, Trips.16 Systemet ska ge fortsatt skydd för de GI:s som
Storbritannien har idag samt ska vara öppet för ansökningar från parter
utanför Storbritannien när det träder i kraft. Det framgår inte på ett tydligt
sätt om andra länders GI:s kommer att fortsätta gälla i Storbritannien
efter brexit. I EU:s frihandelsavtal fastställs ofta en lista över GI:s som är
skyddade inom EU och som motparten går med på att skydda. Någon
sådan lista nämns dock inte i vitboken.
När Storbritannien lämnar EU så lämnar man också den gemensamma
jordbrukspolitiken bakom sig. I vitboken framhålls att detta innebär att
Storbritannien självständigt kan utforma sin jordbrukspolitik, så länge
eventuella stöd ryms inom Storbritanniens (framtida) åtaganden i WTO.
Storbritannien föreslår dock en ”gemensam regelbok” för statsstödsregler
(se avsnitt 3.5.1) men att den inte ska påverka möjligheterna att bedriva
självständig jordbrukspolitik. Det bör förtydligas hur Storbritannien avser
att den självständiga jordbrukspolitiken och den gemensamma
regelboken för statsstöd ska förhålla sig till varandra.

15

En intressant sidonotering i sammanhanget är att många av Efsa:s experter i dagsläget
är britter, och det finns oro för ett betydande kompetenstapp på grund av brexit.
16
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

13(25)

3.2 Tjänster och investeringar (1.3)
I grunden föreslår Storbritannien ett frihandelsavtal för tjänstehandel,
men med mer långgående bestämmelser på några områden:








Inkludera nödvändighet och proportionalitet som kriterier vid
framtagandet av nationella regler för att minimera förekomsten
av hinder för etableringar, investeringar och gränsöverskridande
tjänstehandel.
Storbritannien föreslår att ett system ska etableras för ömsesidigt
erkännande av yrkeskvalifikationer som går längre än EU:s i
dagsläget mest ambitiösa avtal med tredje land (Ceta, EU:s avtal
med Kanada). Det föreslagna systemet presenteras dock inte
närmare, annat än att det ska täcka samma yrken som EU:s
yrkeskvalifikationsdirektiv (YKD), gälla för både tillfällig som
permanent yrkesutövning, säkerställa proportionalitet i krav, ge
möjlighet till yrkesutövare att få sina kvalifikationer prövade,
inkludera gränsöverskridande samarbete mellan myndigheter och
ett antal andra övergripande målsättningar. Storbritannien tycks
alltså föreslå att ett antal av YKD:s bestämmelser och förfaranden
i princip fortsatt ska gälla för gränsöverskridande yrkesutövning
mellan Storbritannien och EU, men i en annan tappning.
Storbritannien tycks dock inte föreslå att det nya systemet, till
skillnad från YKD, ska innebära någon form av automatiskt
erkännande av yrkeskvalifikationer.
Beträffande affärstjänster föreslår Storbritannien att vissa
särskilda bestämmelser ska gälla utöver de generella principerna
för tjänstehandel. Vitboken nämner som exempel att delat
ägarskap av advokat- och revisionsbyråer mellan brittiska och
europeiska personer fortsatt ska vara tillåtet. Inom detta område
har många EU-medlemsstater, inklusive Storbritannien,
begränsningar gentemot tredje land och detta är ett sätt att
undvika sådana begränsningar mellan EU och Storbritannien efter
brexit.
Storbritannien accepterar att så kallad ”passporting” för
finansiella tjänster inte längre kommer vara möjlig.17
Storbritannien anför dock att EU:s ekvivalensregler för finansiella
aktörer från tredje land inte är tillräckliga för att hantera så pass
sammanlänkade finansiella marknader som EU:s och

17
Passporting innebär att ett finansiellt företag endast behöver auktorisation från ett
EU-land (”hemlandet”) för att tillåtas verka i samtliga EU-länder. Företaget behöver
också endast stå under tillsyn av ”hemlandets” myndigheter.
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Storbritanniens.18 Därför föreslår Storbritannien ett antal tillägg
till de ekvivalensregler som finns idag: fler finansiella aktiviteter
ska täckas av ekvivalens, utökad regeldialog och
informationsutbyte, möjlighet till medling då ekvivalens hotas,
mekanismer för ömsesidig övervakning samt robusta processer
för att ge långsiktig stabilitet och undvika unilaterala snabba
förändringar.
Det Storbritannien föreslår beträffande personrörlighet kopplat
till tjänsteutövning är i nivå med Ceta när det gäller
tjänsteleverantörer/tillfällig personrörlighet. I vitboken föreslås
dock till exempel visumfrihet för turister, vilket normalt inte
regleras i frihandelsavtal.

Vitbokens förslag för tjänstehandel är tämligen begränsat. Regeldialog
och liknande frågor är givetvis välkommet men i praktiken innebär
vitbokens förslag ett avtal baserat på Ceta. Även om Storbritannien
insinuerar att de är beredda att gå längre när det gäller bindande
åtaganden om öppenhet och icke-diskriminering innebär vitbokens
förslag i praktiken samma typ av relation som Ceta. I EU:s existerande
frihandelsavtal finns regler som medför att bindningar som EU ger
Storbritannien även måste ges till en rad andra länder (så kallade mestgynnad-nation-klausuler). Detta innebär en klar begränsning i hur långt
EU kommer att vara villig att gå i förhandlingarna.
Storbritanniens förslag om finansiella tjänster är i grunden bra, eftersom
svenska aktörer söker utökade möjligheter att handla med Storbritannien
efter brexit än vad dagens regler för handel med tredje land skulle
medföra.19 Svenska företag lägger även stor vikt vid regeldialog och
stabilitet. Förslaget från Storbritannien är en bra grund för fortsatt
diskussion.
När det gäller personrörlighet är vitbokens förslag väldigt begränsat (se
även avsnitt 3.3). Åtaganden är välkomna men räcker inte långt. De
gäller bara en begränsad kategori personer och motsvarar långt ifrån
företagens behov. Därtill är förslagen beträffande visum och
arbetstillstånd mycket övergripande – stora problem kan uppstå för

18

Ekvivalensregler innebär att Kommissionen beslutar att ett finansiellt regelverk i ett
tredje land är jämförbart med EU:s motsvarighet. Därmed tillåts företag från landet sälja
finansiella tjänster till kunder inom EU under ”hemlandets” regler och tillsyn, och
företag från EU tillåts utnyttja finansiell infrastruktur i icke-EU-landet.
Ekvivalensreglerna påminner alltså om den ”passporting” som finns inom EU men de
är inte lika omfattande och Kommissionen kan dra tillbaka ett ekvivalensbeslut.
19
Kommerskollegium, 2018, Finansiella tjänster och brexit.
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företagen om procedurerna är tidskrävande, krångliga, dyra och utfallet
är osäkert gällande om och när ett beslut ska fattas.

3.3 Ramverk för personrörlighet (1.4)
Vitboken tar upp att brittiska medborgare som bor inom EU och EUmedborgare som bor i Storbritannien ska få rätt att flytta, leva och arbeta
på samma villkor som nu framtill slutet av december 2020. Därefter
kommer Storbritanniens nationella regler att gälla. EU-medborgare som
vill arbeta i Storbritannien kommer sannolikt behöva ansöka om något
slags arbetstillstånd. Ursprungstanken tycks vara att den brittiska gränsen
ska respekteras genom att Storbritannien, och inte EU, bestämmer vem
som får resa in i landet och på vilka villkor.
Vitboken nämner dock inte vad som ska gälla för EU-medborgares
familjemedlemmar fram till slutet av december 2020.
Vitboken föreslår att följande ska gälla mellan Storbritannien och EU
efter december 2020:










20

Företag ska kunna erbjuda sina tjänster och kunna flytta sin
välutbildade personal20 utan krav om visum (bland annat
genom utstationering).
Resor och kortare arbetsperioder ska ske visumfritt.
Storbritannien vill även att European Health Insurance Card
(EHIC) ska fortsätta att gälla för att medborgare ska kunna
nyttja detta kort när de reser inom EU och i Storbritannien
under sin semester.
Studenter ska få möjlighet att fortsätta studera inom EU
(bland annat genom Erasmus+). Storbritannien vill även
upprätta ett förslag för utbyte av studier såsom landet redan
har med Kanada och Australien.
Storbritannien vill upprätta en gränspassagekontroll av enkel
karaktär specifikt för EU-medborgare som ska resa in i
Storbritannien. Storbritannien vill kunna kontrollera och få
möjlighet att ställa frågor till personer som reser in i landet,
men denna kontroll ska vara av enklare natur för EUmedborgare än för medborgare från tredje land.
Storbritannien vill finna en gemensam lösning tillsammans
med EU om hur de sociala förmånerna ska behandlas, särskilt
för pensionärer och de som har bidragit till flera
medlemsstaters socialförsäkringssystem.

Vitboken refererar till det något svåröversatta ”talented people”.
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Storbritanniens förslag är förvisso positiva jämfört med en brexitsituation utan några som helst lättnader för EU-medborgare. Men
förslagen är också mycket övergripande och behöver utvecklas på
detaljnivå innan de kan utvärderas fullt ut. Kollegiet ställer sig dock
redan nu följande frågor:






Vad ska gälla för familjemedlemmar som är från tredje land? Idag
har de ett antal rättigheter som är knutna till deras anhöriga EUmedborgare, till exempel EU:s personrörlighetsregler i direktiv
EG/2004/38. Däremot beskriver inte förslaget vad som ska gälla
för dessa familjemedlemmar mellan utträdesdatumet och den sista
december 2020 samt därefter. En tänkbar tolkning är att EUmedborgares familjemedlemmar från tredje land ska behöva
ansöka om visum vid inresa till Storbritannien från och med 1
januari 2021. Det skulle dock vara oförenligt med principen om
icke-diskriminering av EU-medborgare, vilken ska gälla mellan
utträdesdatumet och den sista december 2020.
Ett av vitbokens förslag är att tillfälligt utstationerade
arbetstagare, från företag inom EU, ska kunna resa in i
Storbritannien visumfritt. Det är dock oklart hur detta ska ske
administrativt, det vill säga om denna kategori av inresande
istället ska uppvisa någon form av intyg eller överenskommelse
om att arbetsvistelsen endast är tillfällig.
Hur ska en vårdgivare i ett EU-land veta om Storbritanniens
EHIC gäller när en brittisk medborgare söker vård vid tillfällig
vistelse, det vill säga resor, i landet? Vitbokens förslag omfattar
enbart EHIC i samband med resor. Det är oklart vad som ska
gälla för till exempel studenter efter december 2020. Idag gäller
EHIC för studenter eftersom de anses vistas tillfälligt i ett annat
EU-land under studietiden. Frågan om hur EHIC ska fungera
gäller också utstationerade arbetstagare.

3.4 Digitala frågor21 (1.5)
Vitboken prioriterar fyra frågor: digital- och e-handel (avsnitt 1.5.1),
telekom och digitala infrastruktur (avsnitt 1.5.2), digital teknologi
(avsnitt 1.5.3) och utsändningar (till exempel TV och radio) (avsnitt
1.5.4).
Vad gäller digital- och e-handel, infrastruktur och teknologi ställer
vitboken upp ett antal övergripande mål. Dessa är allmänt formulerade
och kollegiet har inga synpunkter på de mål Storbritannien ställer upp.

21

Frågor om dataskydd behandlas i avsnitt 3.7.
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Vad gäller utsändningar (TV och radio) medger vitboken att
ursprungslandsprincipen, där ett sändningsföretag med licens från ett EUland kan sända i andra EU-länder, inte längre kommer att gälla. Det bör
påverka den svenska marknaden eftersom flera svenska tv-bolag sänder
från Storbritannien (till exempel SBS och Viasat). I sammanhanget kan
det dock vara värt att notera de ärenden som svenska myndigheter har
drivit om till exempel alkoholreklam som sänds från Storbritannien i
svensk TV, vilket sannolikt försvåras eller omöjliggörs om
ursprungslandsprincipen upphör att gälla.22

3.5 Öppen och rättvis konkurrens (1.6)
Storbritannien framhåller i vitboken att åtaganden inom öppen och rättvis
konkurrens är fundamentala för alla handelsrelationer. Storbritannien
framhåller också att det är särskilt viktigt att ömsesidiga åtaganden inom
dessa områden går längre än de åtaganden på området som normalt
återfinns i frihandelsavtal för att stödja bredden och djupet i det framtida
avtalet mellan EU och Storbritannien, samt för att hålla rättigheter och
skyldigheter i balans. Kollegiet noterar dock att vitboken inte innehåller
några övergripande förslag för utformningen av ett framtida
hållbarhetskapitel för den framtida relationen med EU.

3.5.1

Statsstöd

Vitbokens förslag beträffande statsstöd påminner om förslagen på
varuområdet. Storbritannien föreslår en ”gemensam regelbok” med EU
vars efterlevnad och tillämpning ska övervakas av den brittiska
konkurrensmyndigheten (CMA).
Omfattningen av regelboken är dock oklar och det framgår bland annat
inte om CMA kommer att få samma mandat att pröva brittiska
stödåtgärder som EU-kommissionen har idag. I sammanhanget noterar
kollegiet att Europeiska kommissionen har exklusiv kompetens att
förbjuda, villkora eller godkänna nationella stödåtgärder oavsett formen
för dessa. Kommissionen kan exempelvis pröva stöd som ges i form av
skattelättnader och/eller som antas i lag. Det är osäkert huruvida förslaget
innebär att en brittisk myndighet skulle få samma möjlighet att pröva och
förbjuda stödåtgärder som beslutas av det brittiska parlamentet. Vidare
anser kollegiet att vitboken, i punkterna 111–112, är otydlig på frågan om
CMA:s mandat skulle omfatta en prövning av skatteåtgärder,

22

https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/nyheter-ochpressmeddelanden/pressmeddelanden/2018/mtg-och-discovery-far-sandaalkoholreklam-i-tv/.
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jordbruksstöd, miljörelaterade stöd till markägare och statligt stöd i
relation till offentlig upphandling.
Även om CMA:s mandat och befogenheter utformas på samma sätt som
kommissionens, och detta fastställs i ett avtal som förhindrar eventuella
lagändringar i Storbritannien, kan väsentliga skillnader uppkomma
mellan EU:s och Storbritanniens stödpolitik över tid.
För det första ger EU:s statsstödsregler ett stort politiskt utrymme till
kommissionen. Av det skälet är det osannolikt att en brittisk stödåtgärd
skulle prövas på samma sätt av CMA som av kommissionen.
För det andra, eftersom EU-domstolens jurisdiktion i Storbritannien
föreslås upphöra får det antas att det är brittiska domstolar som ska ställa
Storbritannien inför rätta i händelse av brott mot den ”gemensamma
regelboken”. Det är dock oklart huruvida till exempel ett svenskt företag
som anser sig drabbat av statsstödd konkurrens från ett brittiskt företag
på den tyska marknaden skulle ha rätt att väcka talan i brittisk domstol.
Även om den möjligheten ges finns det dock en risk att utfallet i ett
sådant fall blir annorlunda än om exakt samma statsstödda konkurrens
hade kommit från till exempel ett franskt företag, eftersom det förra fallet
skulle tolkas enligt brittisk rättstradition medan det senare fallet skulle
tolkas enligt europeisk rättstradition.
Utöver ovan måste förslaget om statsstöd också ses i relation till det
föreslagna ”kombinerade tullområdet” utan gränskontroller. I händelse av
statsstödd konkurrens från företag från tredje land har EU, som en sista
utväg, möjlighet att vidta handelspolitiska skyddsåtgärder för att utjämna
den otillbörliga konkurrensfördel dessa företag ges. Sådana
skyddsåtgärder blir dock omöjliga med det föreslagna ”kombinerade
tullområdet” där ju inga gränskontroller ska finnas.

3.5.2

Miljö och klimat

För att upprätthålla sunda konkurrensförhållanden mellan EU och
Storbritannien är miljö- och klimatpolitiken viktig att beakta. För många
företag är olika miljöhänsyn en stor kostnadspost, vilket i sin tur påverkar
deras konkurrenskraft.
I vitboken beskriver Storbritannien sitt historiskt långa arbete inom miljö,
samt nämner sina långsiktiga och ambitiösa planer inom miljöområdet.
Inom miljöområdet föreslås att EU och Storbritannien i ett kommande
avtal bör åta sig att inte försämra miljökrav (non-regression). Vitboken
föreslår vidare att avtalet bör innehålla ömsesidiga åtaganden för
pågående samarbeten inom miljöområdet, inkluderat samarbeten inom
internationella forum, för att lösa gemensamma globala miljöutmaningar.
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Inom klimatområdet framför Storbritannien att landet varit och avser att
fortsätta vara en global ledare för att minska utsläpp och mildra
klimatförändringarna. Man hänvisar till sin nationella lagstiftning inom
klimatområdet som är mer ambitiös än den gällande EU-lagstiftningen,
samt erkänner det gemensamma intresset för EU och Storbritannien kring
klimatfrågan. Man hävdar också att man kommer att behålla dessa höga
krav efter utträdet ur EU. Till skillnad från miljökapitlet, där nonregression föreslås, finns dock inga förslag till skrivningar vad gäller
klimat.
Att inkludera en skrivelse om att inte försämra miljökrav (nonregression) innebär att Storbritannien efter utträdet ur EU inte kan sänka
sina miljökrav för att locka till sig investeringar och skapa förbättrad
konkurrenskraft. Sådana skrivelser finns i andra frihandelsavtal som EU
har ingått (bland annat i Ceta och Japanavtalet). En sådan skrivelse
innebär dock inte någon försäkring om att nivåerna på miljökraven
mellan Storbritannien och EU är jämbördiga även i framtiden. EU har
stora ambitioner inom miljö- och klimatområdet, vilket innebär att
regleringar inom detta område mest troligt kommer att skärpas i
framtiden. Detta kommer att påverka kostnadsnivåerna för företag inom
EU. Att hantera osund konkurrens på miljö- och klimatområdet är än
viktigare i ett avtal med Storbritannien jämfört med till exempel Kanada
och Japan, om det framtida ekonomiska samarbetet mellan EU och
Storbritannien blir mer omfattande och/eller djupare än de med Kanada
och Japan.
Om endast en non-regression-klausul införs kan två riskscenarier uppstå:




Att Storbritannien bibehåller de miljökrav man har vid tiden för
utträdet medan EU för en progressiv miljöpolitik. Följden av detta
kan bli att osunda konkurrensvillkor uppstår om den progressiva
miljöpolitiken medför kostnader som företag inom EU måste
hantera men som företag i Storbritannien undkommer. Det kan i
sin tur leda till att företag väljer att flytta till Storbritannien,
alternativt att nya etableringar av företag väljer Storbritannien
före EU.
Att Storbritannien bibehåller de miljökrav man har vid tiden för
utträdet, vilket medför att EU får problem, eller helt undviker, att
föra en ambitiös miljö- och klimatpolitik då risken, som beskrivs i
punkten ovan, för osunda konkurrensvillkor bromsar detta.

För att undvika att avtalet leder till osunda konkurrensförhållanden eller
hämmar EU:s framtida möjligheter till en progressiv miljöpolitik bör ett
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avtal innehålla skrivelser som går längre än att endast omfatta förbud om
att försämra miljökraven som gäller vid utträdet.

3.5.3

Sociala- och arbetsvillkor

I vitboken konstaterar Storbritannien att de tror på starkt arbetsrättsligt
skydd och åtar sig att befintliga rättigheter för arbetstagare under EUrätten kommer att fortsätta gälla i Storbritanniens nationella lagstiftning
även efter ett utträde.23 Storbritannien konstaterar att de på detta område
redan överskrider EU:s miniminivåer inom flera frågor, såsom
föräldraledighet och rätt till flexibla arbetsvillkor, samt är en ledande
aktör inom flera andra frågor. Här lyfter de bland annat låga nivåer av
arbetsrelaterade dödsfall, hög ranking på EIGI:s jämställdhetsindex24
samt UK Modern Slavery Act från 2015.
Mot bakgrund av detta föreslår Storbritannien ett åtagande mellan EU
och Storbritannien att inte sänka nivåer på skydd för arbetsvillkor (nonregression). Dessutom föreslås att EU och Storbritannien ska åta sig att
upprätthålla de förpliktelser som följer av parternas åtaganden under ILO
(International Labour Organization). Till skillnad från på miljö- och
klimatområdet föreslår Storbritannien inte något åtagande om samarbeten
i internationella forum, såsom exempelvis ILO eller WTO, för att lösa
gemensamma problem.
Detta kan jämföras med Ceta, där arbetsvillkor hanteras i ett eget kapitel
(Trade and labour). Parterna EU och Kanada åtar sig bland annat att:








respektera, ratificera och implementera ILO:s standarder och
konventioner, samt att utbyta information om framsteg i detta
arbete;
varken sänka eller ignorera skydd för arbetsvillkor, samt inte
avstå från effektiv implementering;
samarbeta för att uppnå målen om skydd för arbetsvillkor genom
till exempel utbyte av information;
samarbeta i relevanta internationella organisationer såsom WTO
och ILO;
föra en dialog om skrivelser och implementering om arbetsvillkor
i respektive parts frihandelsavtal;
säkerställa dialog med relevanta intressenter såsom arbetstagare,
civilsamhället med flera i implementeringen av åtagandena; samt

23
Observera att de rättigheter som refereras till här inte är samma som de rättigheter
som refereras till i avsnitt 3.3.
24
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/countries-comparison.
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etablera institutionella regler som säkerställer process för
samarbete och uppföljning av åtaganden. (konsultationer,
expertpanel samt separat tvistlösningsmekanism).

Det kan alltså konstateras att ambitionsnivån för åtaganden på området
arbetsvillkor är lägre i vitboken än i Ceta.
Det resonemang som förs ovan om potentiella riskscenarion med endast
ett non-regression-åtagande för miljö- och klimatfrågorna, gäller till viss
del även för skydd för arbetsvillkor. Om EU önskar höja kraven på
företag att säkerställa goda arbetsvillkor i sin värdekedja, till exempel
genom obligatorisk due diligence om brott mot mänskliga rättigheter i
värdekedjan, kommer detta naturligen att innebära en kostnad som
företag i Storbritannien inte behöver bära. Även om storleken på en
sådan kostnad är svår att uppskatta i dagsläget, och troligen är mindre än
potentiella kostnader för ökade miljökrav, kan detta leda till osunda
konkurrensvillkor till Storbritanniens fördel.
Storbritannien har visserligen varit en föregångare på området med
exempelvis de delar i Modern Slavery Act som kräver transparens i
värdekedjan25, och det finns i dagsläget ingen anledning att anta att denna
ambitionsnivå kommer sjunka. Det bör dock noteras att denna
lagstiftning inte ställer mer betungande krav på företag än att ett yttrande
kring hantering av slaveri i värdekedjan ska göras, inte något om hur eller
vad ett sådant yttrande ska inkludera. Dessutom finns i dagsläget inga
sanktioner om ett företag inte upprättar ett sådant yttrande. I EU har
trenden gått mot att utöka regleringen på detta område med exempelvis
direktivet om icke-finansiell rapportering26, samt ny lagstiftning om
konfliktmineraler27. Även enskilda EU-länder driver på för en än mer
ambitiös reglering på området. Till exempel har Frankrike genomfört
lagstiftning som gör en due diligence om mänskliga rättigheter
obligatorisk för företag av viss storlek.28 Det finns därför all anledning att
anta att EU kan vilja fortsätta föra en progressiv regleringspolitik på
området.

3.6 Självständig handelspolitik (1.8)
Storbritannien menar att den föreslagna relationen med EU – särskilt det
föreslagna FCA (Facilitated Customs Arrangement) som öppnar för att
Storbritannien sätter sina egna tullnivåer – skulle ge Storbritannien
möjligheter att bedriva en ”bred och ambitiös” självständig
25

Modern Slavery Act 2015, 2015 c. 30PART 6Section 54
EU/2014/95
27
EU/2017/821
28
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0924.asp
26
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handelspolitik. Avsnittet innehåller ett stort mått av optimism för
Storbritanniens möjligheter att bli en global frihandelsnation och en
attraktiv destination för utländska direktinvesteringar.
Till att börja med hoppas dock Storbritannien kunna säkerställa att
existerande handels- och investeringsavtal fortfarande ska gälla efter
brexit, inklusive de som ingåtts av EU. Det framgår dock inte närmare
hur det ska gå till, och det finns en risk att EU och/eller partnerländerna
kommer kräva betydande eftergifter för att avtalen fortsatt ska gälla.
Däremot tycks Storbritannien, på unilateral basis, fortsatt vilja ha
tullpreferenser (lägre tullar) gentemot utvecklingsländer, vilket bör vara
av intresse för svenska företag med produktion i sådana länder.
Storbritannien menar att utträdesavtalet kommer ge Storbritannien
möjlighet att förhandla, signera och ratificera frihandelsavtal med ickeEU-länder under övergångsperioden som upphör den sista december
2020. Således ska Storbritanniens frihandelsavtal med tredje land kunna
träda i kraft redan från och med januari 2021. Vitboken medger dock att
den föreslagna ”gemensamma regelboken” med EU för produktregler
innebär vissa begränsningar i Storbritanniens förhandlingsutrymme, men
att dessa inskränker sig till reglerna i sig. Storbritannien ska till exempel
fritt kunna ingå avtal med tredje land för att ömsesidigt erkänna
bedömningar av överensstämmelse med reglerna. Därutöver menar
Storbritannien att landet ska kunna ingå mycket ambitiösa avtal med
tredje land avseende tjänstehandel, investeringar, offentlig upphandling
och e-handel. Det återstår givetvis att se hur Storbritannien lyckas i det
avseendet men EU har i alla fall haft mycket svårt att nå framgång i
sådana förhandlingar.
Avslutningsvis kommenteras också det faktum att Storbritannien kommer
ha en egen röst i WTO. Det tycks dock som att den politik Storbritannien
avser föra i WTO är densamma som EU:s, med bland annat arbete för
minskade handelshinder, fördelningen av vinsterna från handel,
jämställdhet och öppenhet gentemot de minst utvecklade länderna.

3.7 Dataskydd (3.2)
Storbritannien synes acceptera att ett adekvansbeslut från Europeiska
kommissionen, i enlighet med artikel 45 i Dataskyddsförordningen29
(GDPR), är utgångspunkten för överföring av persondata mellan EU och
Storbritannien och förklarar sig redo att diskutera detta med EU. Det är
dock oklart om Storbritannien har accepterat att ett adekvansbeslut är en

29

KOM kan besluta att ett tredje land har en adekvat skyddsnivå för persondata.
Därmed underlättas möjligheten att föra persondata mellan EU och landet i fråga.
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unilateral (ensidig) åtgärd från EU:s sida som inte förhandlas med
Storbritannien. Vitboken refererar på flera ställen till ett
“dataskyddsavtal”, till exempel :”The UK is ready to begin preliminary
discussions on an adequacy assessment so that a data protection
agreement is in place by the end of the implementation period at the
latest, to provide the earliest possible reassurance that data flows can
continue” (punkt 9).
Utöver ett adekvansbeslut föreslås att EU och Storbritannien i framtiden
ska etablera en öppen och transparent dialog (punkt 8.a) och ett nära
regulatoriskt samarbete (punkt 8b). Det är för kollegiets del oklart vad
som avses med den första punkten. Vad gäller det regulatoriska
samarbetet föreslår Storbritannien bland annat att den brittiska
dataskyddsmyndigheten, ICO, bör delta i GDPR:s mekanism för en enda
kontaktpunkt (one-stop-shop, punkt 11).30 Mekanismen förutsätter dock
att dataskyddsmyndigheter i EU kan lita på varandra och, inte minst, att
dessa tillämpar GDPR på ett enhetligt sätt. Kollegiet har därför svårt att
se hur ICO:s funktion som enda kontaktpunkt kan möjliggöras om
Storbritannien står utanför EU-domstolens jurisdiktion.
Kollegiet vill även flagga för att de adekvansbeslut som EU idag har tagit
gentemot Guernsey, Isle of Man och Jersey för närvarande ses över. Det
är för kollegiets del oklart huruvida dessa territoriers adekvans
påverkades av att Storbritannien var med i EU då de meddelades men
besluten kan komma att påverkas av EU:s framtida adekvansbeslut (eller
avsaknad därav) gentemot Storbritannien efter brexit.

3.8 Enhetlig tolkning och tvistlösning (4.4 och 4.5)
Grunden är fortfarande att Storbritannien kommer att lämna EU:s
institutioner, inklusive EU-domstolen, och kommer inte längre vara
bundet av EU-domstolens praxis. Storbritanniens domstolar ska tillämpa
nationella regler. Direkt effekt och EU-rättens företräde framför nationell
rätt försvinner.
Detta ökar risken för olika tolkning av reglerna. Kollegiet noterar att det
på flera ställen hänvisas till att Storbritannien ska beakta (pay due
regard) EU-domstolens praxis. Detta kan minska risken för konflikter
mellan EU:s och Storbritanniens regler men utgör ingen garanti för att
Storbritanniens regler kommer att tolkas i enlighet med EU-rätten. EU:s
30

Genom vilken ett EU-lands dataskyddsmyndighet ges rätt att hantera ärenden som rör
databehandling i flera EU-länder, istället för att dataskyddsmyndigheterna i samtliga
berörda länder ska hantera ärenden parallellt. Ett företag kan alltså ”utse” ett lands
dataskyddsmyndighet att hantera dess dataskyddsärenden, och den myndigheten ska,
vid behov, samarbeta med andra EU-länders dataskyddsmyndigheter.
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krav på enhetlig tolkning av EU-rätten kan därför inte uppfyllas med
Storbritanniens föreslagna ordning. Det är inte tydligt på vilket sätt den
föreslagna Gemensamma kommittén ska kunna komma till rätta med att
parternas rättspraxis utvecklas åt olika håll.
Beträffande tvistlösning tycks Storbritannien se framför sig ett liknande
förfarande som finns i Ukraina-avtalet (de hänvisar även till Nafta): ett
skiljedomsförfarande med möjlighet till referensprocedur på vissa
områden. I ett första steg ska tvister tas upp i den Gemensamma
kommittén. I ett andra steg kan en tvist gå till en oberoende
skiljedomspanel (arbitration panel), med representanter från båda
parterna. Det framgår dock inte vilka regler och delar av avtalet som ska
omfattas av den procedur som föreslås i skiljedomsförfarandet.
På de områden där Storbritannien och EU ska behålla gemensamma
regler (till exempel för produktregler), ska det finnas möjlighet till en
referensprocedur till EU-domstolen. Detta kan göras antingen av den
Gemensamma kommittén eller från skiljedomspanelen och dessa ska i så
fall vara bundna av tolkningen. Storbritannien hänvisar till att endast EUdomstolen kan tolka EU-rätten men att varken brittiska domstolar eller
EU-domstolen nu kan lösa tvister mellan parterna. Den referensprocedur
som föreslås gagnar en mer EU-inriktad tolkning av reglerna, men
grunden är ändå mellanstatlig tvistlösning vilket är långt ifrån vad som
gäller idag med gemensamma regler och EU-domstolen som
tvistlösningsorgan som tolkar reglerna som ett system. EU-domstolen har
vid tidigare tillfällen underkänt internationella avtal som EU ingått
eftersom de ansetts underminera EU-domstolens roll som högsta
uttolkare av EU-rätten.31
Den föreslagna lösningen ska inte påverka parternas möjlighet att väcka
talan i WTO. Däremot är det oklart om en part måste välja ett av
forumen, vilket ibland regleras i frihandelsavtal.

31

Mål där EUD fastställt att utkast till internationella avtal strider mot EUD:s
tolkningsföreträde:
 Yttrande 1/09 ”Utkastet till avtal om domstolen för europeiska patent och
gemenskapspatent” (8.3.2011)
 Yttrande 2/13 ”Unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” (18.12.2014)
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