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Sveriges myndighet för utrikeshandel, 
EU:s inre marknad och handelspolitik





Granskar och påverkar 

förslag till ny lagstiftning

Arbetar för fri rörlighet

Informerar företag 

om svenska krav

Hjälper företag och 

privatpersoner som 

fått problem (Solvit)



Ömsesidigt erkännande av 
icke-harmoniserade varor



Det icke harmoniserade området

• Fri rörlighet för varor - en av de 

grundläggande friheterna inom EU

• GPSD - Allmänna regler 

kompletterar nationella

• Fri rörlighet enligt Cassis de Dijon-

principen/doktrinen 

• Förordningen 764/2008 är en 

procedur för vissa fall som omfattas 

av Cassis där varor kan stoppas.



Produktsäkerhetslagen (2004:451)

• Näringsidkare ska tillhanda hålla säkra varor.

• Svensk standard (SS-EN) ger presumtion för det den omfattar

• Tillverkare ska återkalla varan från distributörer om det behövs för 
att förebygga skadefall

• Är detta inte tillräckligt ska tillverkaren återkalla från konsumenter.



Lagligen saluförd inte tillräckligt förutsägbart

Frivillig försäkran om ömsesidigt erkännande 
för icke harmoniserade varor eller som 

komplement till EU-försäkran 

Ny förordning 764
- behandlas nu i vissa nationella parlament



Myndigheternas bedömning

1) Nationell regel tillämplig och 
innebär behov av erkännande

2) Snabb insats (personers säkerhet, hälsa, 

miljöhot, eller förbud pga. allmän moral eller 
säkerheten (ex. förebygga
brottslighet)

3) Lagligen satt på marknaden ja/nej

4) Överklagandehänvisning

5) Solvits informella förfarande

6) Kommissionen kopplas in på 
Solvits begäran



Frivillig försäkran om ömsesidigt erkännande

• Upprättas av producenten i den mottagande medlemsstaten om laglig 
saluföring i en annan medlemsstat.

• Producenten kan bemyndiga sin representant att upprätta försäkran. 

• Importören eller distributören under förutsättning att denna kan bevisa laglig 
saluföring.

• Formkrav för försäkran 



Kontaktpunkter för varor



Solvit Sverige



• Grundades 2002

• Syfte: Informell problemlösning

• Ett Solvit center per medlemsstat

• Kostnadsfritt



Det här gör Solvit

• Ett gränsöverskridande moment

• Ett beslut av en nationell myndighet

• Ett brott mot EU-rätten 



Det här gör inte Solvit

Inte tvister mellan privatpersoner 
och/eller företag

Inte ärenden som är eller ha varit 
föremål för domstolsprövning.

Inga rättsliga sanktioner



Hur fungerar det?

Norsk 
Myndighet

Solvit Center 
Norge

Solvit center 
Sverige

Privatperson
/företag



Exempel: de ungerska pelletskaminerna



Geoblockeringsförordningen



Upplägg

1) Bakgrund till förordningen

2) Tillämpningsområde och 
undantag

3) Förordningens innehåll



Bakgrund till förordningen

• Privata hinder på den inre 
marknaden

• Artikel 20 (2) tjänstedirektivet 
(direktiv 2006/123/EG)

• Nytt förslag presenteras i maj 2016



Inom förordning Utanför förordning 

Exempelvis

• Finansiella tjänster

• Transporttjänster

• Hälso- och sjukvårdstjänster

• Speltjänster

• Audiovisuella tjänster

• Gas, el och vattentjänster

Exempelvis

• Detalj- och grossisthandel med 

varor

• Turism- och hotelltjänster 

• Uthyrningstjänster 

• Elektroniska tjänster



Förordningens
innehåll



• Alla ska ges tillgång till hemsida, app etc.

• Omdirigering till nationell version kräver 
samtycke

• Undantag: blockering som är nödvändig 
av rättsliga skäl, exempelvis upphovsrätt

Förbudet mot geo-

blockering (Artikel 3)



Exempel

En person med en svensk IP-adress ska kunna surfa in på den
tyska hemsidan för en viss butik och se samma hemsida, dvs. vad för
priser och produkter som erbjuds, som vid en sökning med tysk IP-adress.



Otillåten diskriminering 
(artikel 4) – tre typfall

1. ”Shop like a local”

2. Elektroniska tjänster

3. Tjänster som levereras på plats 

hos säljaren



Otillåten diskriminering 
(artikel 4) – tre typfall

1. ”Shop like a local”

Exempel: En belgisk kund vill köpa en 

kamera och hittar bästa erbjudandet på 

en tysk webbplats som dock inte erbjuder 

leverans till Belgien. Kunden har rätt att 

köpa varan, på samma villkor som en 

tysk kund, och hämta upp den vid 

handlarens lokaler eller att organisera 

leveransen på egen hand.



Otillåten diskriminering 
(artikel 4) – tre typfall

2. Elektroniska tjänster

Exempel: En bulgarisk kund vill köpa 

molnlagringstjänster till sin hemsida 

från ett spanskt företag. Hon ska ha 

rätt att köpa dessa tjänster på samma 

villkor som en spansk kund, ink. 

samma nettopris.



Otillåten diskriminering 
(artikel 4) – tre typfall

3. Tjänster som levereras på plats hos 

säljaren

Exempel: En svensk familj ska åka på 

semester och hyra en bil i Spanien. 

Familjen har rätt att hyra en bil på 

samma villkor som spanska kunder. 



Hur påverkas produktansvaret 
vid ”shop like a local”?



Kommerskollegium kan svara på frågor om 
geoblockeringsförordningen

dsm@kommers.se

mailto:dsm@kommers.se



