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Oversikt over gjensidig godkjenningsavtaler 

 

 

- EØS EFTA – New Zealand MRA 

Avtale om gjensidig godkjenning med hensyn til samsvarsvurdering, -sertifikater og -

merking mellom New Zealand og Island, Liechtenstein og Norge. 

Avtalen trådte i kraft 1. mars 2000.  

Sektorer:  GMT-inspeksjon av legemiddeltilvirkning og godkjenning av 

produksjonsparti, medisinsk utstyr, teleterminalutstyr, lavspenningsutstyr (LVD), 

elektromagnetisk kompabilitet (EMC), maskiner og trykkutsatt utstyr. 

 

- EØS EFTA – Australia MRA 

Avtale om gjensidig godkjenning med hensyn til samsvarsvurdering, -sertifikater og -

merking mellom Australia og Island, Liechtenstein og Norge 

Avtalen trådte i kraft 1. juli 2000. 

Sektorer: GMT-inspeksjon av legemiddeltilvirkning og godkjenning av 

produksjonsparti, medisinsk utstyr, teleterminalutstyr, lavspenningsutstyr (LVD), 

elektromagnetisk kompabilitet (EMC), maskiner, kjøretøy og trykkutsatt utstyr. 

 

- EØS EFTA – Canada MRA  

Avtale om gjensidig godkjenning med hensyn til samsvarsvurdering, -sertifikater og -

merking mellom Canada og Island, Liechtenstein og Norge. 

Avtalen trådte i kraft 1. januar 2001.                                         

Sektorer: Teleterminalutstyr, elektromagnetisk kompabilitet (EMC), elektrisk 

sikkerhet, lystfartøyer, GMT-inspeksjon av legemiddeltilvirkning og godkjenning av 

produksjonsparti, medisinsk utstyr. 

                                         

- EØS EFTA – Sveits MRA (knyttet til EFTA-konvensjonen) 

Vedlegg I til EFTA Vaduz-konvensjonen trådte i kraft 1. juni 2002. 

Sektorer: Maskiner, personlig verneutstyr, leketøy, medisinsk utstyr, gassinstallasjoner 

og varmtvannskjeler, trykkutsatt ustyr, teleterminalutstyr, ATEX, elektrisk sikkerhet, 

elektromagnetisk kompabilitet (EMC), bygg- og anleggsutstyr,  måleinstrumenter, 

kjøretøy, skog- og jordbrukstraktorer, GLP, GMT-inspeksjon av legemiddeltilvirkning 

og godkjenning av produksjonsparti, byggevarer, heiser, biocider, taubaneanlegg. 

 

- EØS EFTA – USA MRA (to avtaler) 

Avtale mellom USA og EØS/EFTA-statene om gjensidig godkjenning av 

samsvarssertifikater for skipsutstyr. 

Avtale om gjensidig godkjenning mellom EØS/EFTA-statene og USA. 

Avtalen trådte i kraft 1. mars 2006. 

Sektorer: Den første avtalen inneholder marint ustyr. Den andre avtalen inneholder 

teleterminalutstyr, elektromagnetisk kompabilitet (EMC), lystfartøy. 

 

- Protokoll E til EFTA – Tyrkia frihandelsavtale om gjensidig godkjenning av 

samsvarsvurdering av produkter 

Avtalen trådte i kraft 5. juli 2011. 

Sektorer: Avtalen omfatter alle harmoniserte varesektorer i handel mellom EØS EFTA-

statene og Tyrkia, jf vedlegg II til EØS-avtalen.  

 


