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KOMMERSKOLLEGIUMS FÖRETAGSKONTAKTER MED ANLEDNING AV HANDELSHINDER JANUARI TILL AUGUSTI 2019

Ett urval av Kommerskollegiums företagskontakter med
anledning av handelshinder januari–augusti 2019
1. Löpande kontakter med företag i form av kontaktpunkter och liknande
Uppgift enligt instruktion
till Kommerskollegium

Syfte

Antal/omfång/övrigt

Centralkontor för autonoma
tullbefrielser

Svenska företag ansöker om
tullbefrielser och tullkvoter genom
EU-kommissionen. Kommerskollegium ger information och råd
till företagen, godkänner ansökningar och företräder Sverige
i arbetsgruppen i Bryssel inför
att beslut fattas på rådsnivå.

Förutom löpande frågor gällande
systemet för tullbefrielser och
tullkvoter har kontinuerlig kontakt
hållits med ett antal företag
gällande:
• 18 ansökningar – exempelvis
hjälpt ett stort företag inom
bilindustrin att få en tullbefrielse beviljad
• 2 invändningar
• 1 stödjande av position.

Importlicenser för järn, stål,
aluminium

Ansökningar om importlicenser för
vissa stål- och aluminiumvaror.

Handelspolitiska skyddsinstrument med kopplingar till
EU:s Trade Defence Committee
(TDC)

Löpande frågor från företag om
processen gällande, samt regelverket kring, handelspolitiska
skyddsinstrument.

Sanktioner

Ansökningar om exporttillstånd till
Ryssland samt frågor kring andra
sanktionsregimer som EU har.
Dessutom en del frågor kring
USA:s sanktioner.

Tjänstedirektivets servicefunktion
(Helpdesk).
Författningsstöd finns för denna
funktion: Tjänsteförordningen SFS
(2009:1078) 8 §.

Vem som helst kan ställa frågor
som rör tolkningen av tjänstedirektivet.
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Uppskattningsvis besvarar vi
frågor varje vecka vad gäller detta
område från företag.
Generellt har en stor del av
företagskontakterna under den
berörda perioden bestått i att
hjälpa företag förstå och använda
sig av kvotsystemet (skyddsåtgärderna) vid import av stål. Vi
har exempelvis hjälpt ett stort
företag i byggbranschen att förstå
systemet men även visat på vilka
möjligheter det finns till analys av
importflödena för att de ska kunna
uppskatta risken att bli föremål för
skyddstullarna vid deras planerade
importer/inköp.

27 frågor har besvarats
januari–augusti.
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Uppgift enligt instruktion
till Kommerskollegium

Syfte

Antal/omfång/övrigt

Kontaktpunkten för varor1

Företag som vill sälja varor till
Sverige och är osäkra på vilka
regler som gäller för en viss
produkt kan höra av sig till
kontaktpunkten för varor. Kontaktpunkten bistår företag med
information
om tillämpliga svenska regler
för den specifika varan. Kontaktpunkten gör det genom att
kontakta ansvarig myndighet och
förmedla informationen
till företaget.

43 frågor har besvarats
januari–augusti.

TBT-kontaktpunkt

Kontaktpunkter i andra WTO9 ärenden varav 1 makulerat
medlemsländer samt företag kan
vända sig till kollegiet för att få
information om svenska regler på
varuområdet och deras notifikation
till WTO

2. Forum (seminarier med mera)

1

Typ av forum

Syfte

Kommentar

Forum för tekniska regler

Informera myndigheter, bransch3–4 möten per år i kollegiets regi
organisationer och företag löpande
om kollegiets arbete med tekniska
regler

SWEPRO

Forum för diskussioner kring
handelsprocedurer

1–2 möten per år i kollegiets regi

Seminarier om brexit

Upplysning om hur företag kan
förbereda sig inför Storbritanniens
utträde ur EU

Bl.a. Mellansvenska handelskammaren, Almi, Apotekarnas
Societetsförening, Finansförbundet

Seminarier om frihandelsavtal

Upplysning om hur företag kan
använda sig av frihandelsavtal,
fokus Japan

Handelskamrarna i Arboga,
Göteborg, Stockholm, Gävle,
Skogsindustrierna, Handelshögskolan

Seminarium om kollegiets utredning ”Free Trade Agreements and
Countries Outside”

Att informera om hur företag påverkas av frihandelsavtal i länder
som inte är part till avtalet

Universitetet i Örebro, think-tank
i Bryssel samt Genève

Seminarium på Swedish-Southern
African Chamber of Commerce

Informera om Kommerskollegiums
arbete med handelshinder

Din produkt, ditt ansvar 24/4

Kollegiet höll en 30 minuter lång
presentation om Solvit, förordningen om ömsesidigt erkännande och geoblockering

Från Kommerskollegiums årsredovisning 2018: Sedan 2009 tillhandahåller varje medlemsstat inom EU
en eller flera kontaktpunkter för information om fri rörlighet för varor. Kommerskollegium ansvarar för den
svenska kontaktpunkten, som tillhandahåller information om svenska regler för varor till myndigheter
och företag.
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Typ av forum

Syfte

Kommentar

Seminarium Svenskt Näringsliv
”EU:s digitala inre marknad och
plattformsekonomi” 17/5

Kollegiet informerade om vårt
arbete med digitala inremarknadsfrågor. Vi gav en överblick över
arbetet på EU-nivå senaste året
och en spaning om vilka åtgärder

Efter seminariet har flera företag
och näringslivsorganisationer
kontaktat kollegiet och velat träffas.

Seminarium vid Sydsvenska
Handelskammaren Så påverkar
geoblockeringsförordningen
försäljning inom EU – Malmö,
14/2 2019

Kollegiet presenterade geoblockeringsförordningens innehåll
för ca 15–20 närvarande företag,
och svarade på frågor.

Fick även en fråga per telefon från
ett företag i Småland som inte
kunnat medverka, som hade frågor
om geoblockeringsförordningen.

Deltagande i Mässan Starta &
Driva Eget företag

Tillfälle att tillsammans med andra Ett deltagande tillfälle per år
relevanta myndigheter, möta
företagare och informera om våra
kontaktpunkter (se beskrivningen
tidigare i dokumentet)

3. Utredningar
Titel

Koppling till handelshinder

Företagskontakter

Fjärde industrirevolutionen

Analys av förändringar inom internationell handel och hinder att
delta i densamma mot bakgrund
av teknologiutveckling och
artificiell intelligens

Djupintervjuer med 10 svenska
storföretag vintern/våren 2019

Från böna till kopp

Analys av handelshinder som
svenskt kaffeföretag upplever i sin
produktionskedja

Intervju med större svenskt kaffeföretag

The Cyber Effect

Analys av IT-säkerhetsreglers
handelspåverkan

Diskussioner med enskilda företag
i Sverige och andra medlemsstater
samt branschorganisationer

Handelsrelationen mellan USA,
Kanada och Mexiko

En jämförande analys mellan
USMCA, NAFTA och CPTPP och
EU:s frihandelsavtal

Intervjuer med företag
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4. På företagens initiativ
Frågeställning

Företag/Typ av företag

Övrigt

Reglering av plattformar

Stort medieföretag, samt ledande
digitalt tillväxtbolag med digitala
marknadsplatser

Ett möte i augusti

Kanadensiska byggföreskrifter och
certifieringskrav på elektrisk
utrustning

Stort företag som säljer gasEtt flertal möten samt mejl- och
turbiner över stora delar av världen telefonkontakt

Krav på maskiner och elkomponenter i Kanada

Litet företag

Japansk lagstiftning på livsmedelsområde (material i kontakt
med livsmedel)

Stort globalt möbelföretag och
stort klädesföretag

Handelshinder på olika marknader

Möte med företag representerat på Ett möte i augusti
marknader över stora delar av
världen

Mejlkontakt

5. Övrigt
Typ av uppdrag

Innehåll

Kommissionens workshop på
tema handelshinder på EU:s inre
marknad

Djupintervjuer med svenska (SME
och större) företag om vilka hinder
de upplever på den inre marknaden

Regeringsuppdrag inför svenskt
blandkommissionsmöte med Kina

Enkät till företag om handelshinder
liksom uppföljande frågor

Regeringsuppdrag inför svenskt
blandkommissionsmöte med
Indien

Enkät till företag om handelshinder
liksom uppföljande frågor

Övrigt

Årlig rapport om handelshinder
i Liberia till svenska ambassaden
i Liberia
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