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VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND OCH VILKEN VARA DET GÄLLER

EXEMPEL PÅ PRODUKTCERTIFIERINGAR
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CERTIFIERINGAR: OBLIGATORISKA/MARKNADSDRIVNA

BUSINESS SWEDEN

CERTIFIERING TAR TID OCH KRÄVER FÖRBEREDELSER!

http://www.ul.com/global/eng/pages/corporate/certifications/?set-cookie=true
http://www.csa-europe.org/english/product_areas/lighting_equipment_and_products/
http://www.electrosuisse.ch/certification/China.htm
http://www.electrosuisse.ch/certification/Japan.htm
http://www.tse.org.tr/english/tsedefault1.asp
http://www.electrosuisse.ch/certification/Australia.htm
http://www.nemko.com/services/product-certification
http://www.tuv.com/de/en/gs_mark_1305.html
http://www.electrosuisse.ch/certification/India.htm
http://www.ivp.sgs.com/ivp/ca_on_going_contracts_ivp/ca_saudi_arabia_ivp.htm
http://www.hinshitsu.com.br/occ-uciee.html
https://www.sabs.co.za/index.php?page=certsabsmarkscheme
http://www.intertek.com/uploadedFiles/Intertek/Divisions/Commercial_and_Electrical/Media/PDF/Certifications_and_Marks/NOM-Fact-Sheet.pdf
http://www.icontec.org/Home.asp?CodIdioma=ESP
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/
http://www.exports2nigeria.com/
http://www.intertek.com/marks/etl/
http://www.nsf.org/
http://www.intertek.com/marks/iram/
http://www.intertek.com/uploadedFiles/Intertek/Divisions/Commercial_and_Electrical/Media/PDF/Certifications_and_Marks/Argentina-Certification-Guidelines.pdf
http://www.electrosuisse.ch/certification/Brazil.htm
http://www.electrosuisse.ch/certification/Ukraine.htm


FRÅGESTÄLLNINGAR
` Vilka konsekvenser kan det bli om det visar sig 

behövas Certificate of Conformity och vi inte har
ordnat det?

` Vilka produkter ska CE-märkas? Var gäller CE-
märkningen?

` Behöver träemballaget vara ISPM15-märkt?

` Vilka miljömärkningar är mest använda i 
Frankrike, Tyskland och Japan?

` Finns det en relevant EN- eller ISO-standard?

` Är GOST-R eller EAC certifiering nödvändig för
att exportera våra produkter till Ryssland? 

` Vad skiljer China-RoHS och EU-RoHS regelverk?

` Hur går en CCC-certifiering till?

TÄNKBARA KÄLLOR
` Respektive lands myndigheter och Tullverk

` Svenska myndigheter i vissa särskilda fall

` Importören, transportören

` Certifieringsorgan

` Business Sweden

` Skeppningshandboken m.fl. guider

` Fråga exportregler@business-sweden.se

` Våra utlandskontor

` EU’s information

` Market Access Database, 
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

` Branschförbund m.fl.
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VARJE LANDS MYNDIGHETER BESTÄMMER EXKLUSIVT 
ÖVER SINA KRAV, REGLER OCH BEDÖMNINGAR 

BUSINESS SWEDEN

HUR HAR NI DET MED ANSVARFÖRSÄKRING?

mailto:exportregler@business-sweden.se
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm


PRODUKTANPASSNING UTANFÖR EU

` Identifiera möjliga risker hos er produkt och eventuella nödvändiga ändringar

` Obligatoriska säkerhetskrav och produktcertifieringar – kan vara krav för införtullning!

` Frivillig produktcertifiering och märkning – vad kräver marknaden?

` Förpackningskrav och återvinningskrav

` Kontroll av era leverantörers komponenter – regelöverenstämmelse och kvalitetsnivå

` Instruktioner, varningsinformation, professionella översättningar 

` Produktansvar och försäkringsskydd – ha dialog med er försäkringsgivare

` Håll er fortlöpande uppdaterade!
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NÅGRA GODA RÅD

BUSINESS SWEDEN



Produktsäkerhet
- Tullverkets roll vid import från tredje land?

-

Per Holgersson, 
per.holgersson@tullverket.se
Karl Flöhr
karl.flohr@tullverket.se



Varuhandel

Inom EU

Införsel

Utförsel

Intrastat

Skatteverket

Utanför EU

Import

Export

Tulldeklaration

Tullverket



Riskbaserat arbetssätt

- Information från marknadskontrollmyndighet:

- varukod?

- vilken risk är förknippad med produkten?

- ytterligare riskkriterier? 

- Informationsöverföring till Tullverket:

- RIF (Risk Information Form)

- RAPEX (Rapid Alert System)



Rådets förordning (EG) nr 765/2008
Art 27.3

Ger Tullverket befogenhet att skjuta upp övergången till fri

omsättning vid misstanke om att produkten:

- utgör en allvarlig risk för miljö, hälsa eller säkerhet 

- saknar den dokumentation som krävs enligt regelverket

- är märkt med falsk eller vilseledande CE-märkning



Samverkansmodell

- Samverkan mellan marknadskontrollmyndighet och Tullverket

- Ansvarsfördelning

- Marknadskontrollrådet



Kontroll av produkter

• Fysisk och/eller dokumentkontroll.

• Kvarstår misstanke tar Tullverket kontakt med ansvarig 
marknadskontrollmyndighet för bekräftelse och eventuell vidare 
åtgärd. 

• Marknadskontrollmyndighet beslutar vad som ska ske med 
produkten.

• Tullverket följer marknadskontrollmyndighetens beslut.


