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Yttrande över en samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)
(diarienummer N 2020/02751)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av
överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik
och ädelmetallkontroll. Swedac har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda
remiss.
Swedac anser att förslaget i sin helhet är bra, men har några synpunkter kring
delegering av uppgifter (s 818).
Det föreslås i aktuellt förslag att det ska ställas ett antal krav på organet med
delegerade uppgifter. Av punkt 4 (s 818) framgår att organet ska vara ackrediterat,
vilket Swedac anser vara lämpligt. Ackrediteringen innebär kontroller av att
uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända
standarder. Det är ett sätt att kompetens- och kvalitetssäkra arbetet.
Vidare vill Swedac framhålla att vad som framgår av punkten 4 är ett mindre lämpligt
sätt att hänvisa till krav på ackreditering. Man hänvisar till standarder som är
relevanta för de aktuella delegerade uppgifterna, inklusive standarden ISO 17020.
Detta menar Swedac kan vara vilseledande. Det kan vara svårt att på förhand veta
vilka krav som ska ställas, då man inte specifikt nämner någon annan standard än ISO
17020. Denna standard är inte alltid är tillämpbar på de aktuella områdena. Swedac
är av uppfattningen att exempelvis ISO 17065 kan vara lämpligare. För att få en
korrekt hänvisning som ger möjlighet att använda lämplig standard, utan att skriva ut
alla aktuella standarder, kan hänvisning lämpligen istället göras till ackreditering
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008. 1
Med dessa synpunkter tillstyrker Swedac förslaget.
__________________________

1

Namnet på aktuell förordning kommer att ändras i samband med att Marknadskontrollförordningen börjar tillämpas den 16 juli
2021. Nuvarande titel ersätts med ”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för
ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93”.
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Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Anette Arveståhl efter föredragning av
juristen Malin Lindqvist. Maria Johnsson Malek har deltagit vid den slutliga
handläggningen av ärendet.

Anette Arveståhl
Malin Lindqvist

2(2)

