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Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar
för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara spelregler för den internationella handeln. Vi arbetar också för en
effektiv inre marknad och ett öppet, starkt multilateralt handelssystem med fortsatta handelspolitiska liberaliseringar. I vårt
uppdrag strävar vi efter goda handelsmöjligheter på tre nivåer:
på EU:s inre marknad, mellan EU och omvärlden samt globalt,
framförallt inom ramen för världshandelsorganisationen WTO.
Som expertmyndighet förser vi regeringen med besluts- och
förhandlingsunderlag inom handelsområdet. Det handlar såväl
om löpande underlag för aktuella handelsförhandlingar som
långsiktiga strukturella analyser. Våra utredningar och rapporter

syftar till att öka kunskapen om handelns betydelse för
samhällsekonomin och för en global hållbar utveckling.
Kommerskollegium har också verksamhet som riktar sig mot
företag. Exempelvis finns på kollegiet Solvitcenter som hjälper
företag och privatpersoner som stöter på handelshinder på
EU:s inre marknad. Kansliet för Sveriges råd för handelsprocedurer, SWEPRO, finns också under vårt paraply.
I vår roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd
till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete. På kollegiet finns också kontaktpunkten Open Trade
Gate Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländerna i
deras handel med Sverige och EU.
www.kommers.se
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SOLVIT

SOLVIT är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som syftar till att lösa hinder för
den grundläggande EU-rättigheten till fri rörlighet, det vill säga att fritt kunna bo, arbeta, studera,
exportera eller importera varor, erbjuda tjänster eller etablera sig i vilket EU-land som helst. Företag
och privatpersoner som stöter på sådana problem, orsakade av en myndighet, kan få avgiftsfri hjälp
av SOLVIT. Hjälpen fungerar som ett alternativ till en rättslig process och många gånger kan problemet
lösas snabbare än om den klagande går den formella vägen och anmäler hindret till kommissionen
eller till en nationell domstol. SOLVIT arbetar för att lösa hindret inom tio veckor.
Det finns ett SOLVITcenter i varje EU-land samt i Norge, Island och Liechtenstein.
Det svenska SOLVITcentret organiseras av Kommerskollegium, som har i uppdrag att verka för en väl
fungerande inre marknad. Genom anmälningarna till SOLVIT får Kommerskollegium insyn i vilka
problem som EU-medborgare stöter på i Sverige och övriga EU-länder. Myndigheten arbetar ofta
vidare med problem som SOLVIT inte kan lösa.
Det svenska SOLVIT-centret nås via e-post solvit@kommers.se, via hemsidan
www.kommers.se/solvit och på telefonnummer 08-690 48 00.
Anmälan av hinder ska göras genom att fylla i ett formulär på www.solvit.eu
SOLVIT arbetar kontinuerligt med att informera företag och privatpersoner om vilken hjälp
de kan få från SOLVIT. Hjälp oss gärna genom att gilla SOLVIT på Facebook, tipsa och twittra.

Områden där SOLVIT har kommit tillrätta med problem
–
–
–
–
–
–
–
–

hinder för varuimport och -export
hinder för tjänstehandel
etablering som egenföretagare
erkännande av yrkeskvalifikationer och examensbevis
tillträde till utbildning
socialförsäkringstillhörighet
rättigheter på arbetsmarknaden
import och registrering av motorfordon
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Inledning

SOLVIT är en informell problemlösningsmekanism som initierats av EU-kommissionen i syfte
att snabbt och pragmatiskt komma tillrätta med
hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden. SOLVIT finns representerat med ett
kontor i varje EU-land och (även) i EES-länderna
Norge, Liechtenstein och Island. I Sverige finns
SOLVIT hos Kommerskollegium, som har i uppdrag att verka för en väl fungerande inre marknad.
Till SOLVIT kan företag och privatpersoner
anmäla hinder som de upplever att myndigheter
orsakar genom att inte tillämpa EU-rätten korrekt. Hindret kan också bestå i att den nationella
lagstiftningen inte stämmer överens med EUrätten.
SOLVIT är ett snabbt och kostnadsfritt alternativ till att få sin sak prövad i domstol. SOLVIT
kan inte utfärda sanktioner utan arbetar
informellt genom att föra dialog med de myndigheter som berörs. Målsättningen är att finna en
lösning på det anmälda problemet inom tio
veckor. Om detta inte lyckas så finns möjligheten
för anmälaren att vända sig direkt till EU-kommissionen med sitt klagomål. I de fall där hindret
beror på att den nationella lagstiftningen inte är i
linje med EU-rätten uppmärksammar SOLVIT
regeringen på problemet i syfte att nå en lösning.
En väl fungerande inre marknad är helt
avgörande för ett lyckat och produktivt EUsamarbete och den fria rörligheten behöver därför värnas på olika sätt. Detta blir särskilt viktigt
i tider av bristande tillit till vad den inre marknaden faktiskt kan tillföra företag och medborgare. En funktion som verkar dagligen, i
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direkt kontakt med sina anmälare och med
medlemsländerna direkt involverade i enskilda
problem kan på ett konkret och effektivt sätt
infria de förväntningar som finns. På så sätt
bidrar SOLVIT till en stabil inre marknad.
SOLVIT är en framgångsrik problemlösare, men
i ärenden där det visar sig att inget EU-rättsligt
brott föreligger kan SOLVIT istället fylla en viktig
funktion genom att klargöra rättsläget för den
som anmält ärendet. SOLVIT utgör också en
användbar källa till information om vilka hinder
som finns på den inre marknaden. Denna källa
bör tas tillvara på ett ändamålsenligt sätt. I de fall
SOLVIT inte når en lösning är det viktigt att kommissionen är uppmärksam och angelägen om att
fånga upp SOLVIT-arbetet och driva det vidare.
Detta främst när det handlar om så kallade strukturella problem, det vill säga ärenden där hindret
inte beror på felaktig tillämpning i det enskilda
fallet utan på strukturella faktorer som kräver en
övergripande lösning, till exempel en ändring i
lag. Att åstadkomma sådana lösningar är särskilt
viktigt eftersom det har en positiv inverkan på
rörligheten för många. SOLVIT:s förmåga att
identifiera och på informell väg komma till rätta
med hinder behöver ibland kompletteras med
kommissionens möjlighet att på formell väg
verka för EU-rättens efterlevnad. Det är först när
det finns en sådan direkt koppling som verktyget
kan sägas ha nått sin fulla potential.
Varje år gör SOLVIT Sverige en sammanställning av ett antal ärenden i syfte att beskriva
verksamheten. Årets sammanställning har gjorts
av utredaren Lena Nordquist.

Ärendefördelning SOLVIT Sverige 2016
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SOLVIT 2016
SOLVIT-nätverket tog under 2016 emot drygt
2400 ärenden vilket är en ökning med ungefär
200 ärenden jämfört med förra året. Antalet
inkomna ärenden till SOLVIT Sverige har däremot sjunkit under 2016. Fördelningen av
ärenden per rörlighet är ungefär densamma som
närmast föregående år. Majoriteten av ärendena
handlar fortfarande om personrörlighet – för
SOLVIT Sveriges del utgör dessa 87 procent av
det totala antalet. Huvudkategorierna inom
personrörligheten handlar om socialförsäkring
och frågor relaterade till uppehållsrätt.
Antalet ärenden anmälda av företag fortsatte
att sjunka under 2016. Trenden är densamma i
nätverket i stort, men SOLVIT Sverige var ett av
de länder där antalet sjönk mest. Att företag inte
anmäler sina ärenden till SOLVIT kan ha flera
förklaringar. Ett möjligt skäl är att företagen inte
känner till att SOLVIT finns. Ett annat skäl som
har kunnat anas till exempel vid konsultationer
och andra diskussioner om SOLVIT med företag
och dess representanter är att företagens tilltro
till SOLVIT:s förmåga att lösa problem är dålig
med hänvisning till att det är en informell funktion. Andelen lösta företagsärenden under 2016
för nätverket i stort var dock hela 80 procent.
En tillitsskapande faktor kan vara att SOLVIT
visar sig ha en handlingskraftig partner i kommissionen och att de ärenden som SOLVIT inte
lyckas lösa följs upp av andra som kan det.

10
0

Svårighet att få
personnummer

Lång handläggningstid
hos Migrationsverket

Övriga hinder
för personer

Typ av hinder

Under 2016 har SOLVIT Sverige, liksom
närmast föregående år tagit emot en stor andel
ärenden som har sin grund i så kallade strukturella problem. Som nämnts ovan handlar det
om återkommande ärenden där problemet har
sin grund i strukturella faktorer, till exempel en
nationell lag eller administrativ praxis som inte
är i enlighet med EU-rätten. SOLVIT är i de flesta
fall oförmöget att själv åstadkomma lösningar i
sådana fall och är då beroende av att de identifierade problemen uppmärksammas och åtgärdas
av andra aktörer på medlemstatsnivå eller av
kommissionen. Ett sådant strukturellt problem
handlar om att den svenska lagstiftningen om
folkbokföring ibland gör det svårt för EU-medborgare och deras familjemedlemmar att utnyttja
rätten till fri rörlighet fullt ut. Ett krav på ett års
framtida vistelse för att bli folkbokförd och få
personnummer gör att personer med uppehållsrätt i Sverige ändå inte kan föra ett normalt
fungerande liv här. Ett annat strukturellt problem handlar om att EU-medborgares familjemedlemmar från tredje land får vänta alltför
länge på att få sina uppehållskort på grund av att
resurserna att handlägga dessa ärenden är
knappa. För att bibehålla uppmärksamheten på
dessa strukturella ärenden tar SOLVIT Sverige
fortfarande emot dem, men eftersom de med få
undantag stängs som olösta påverkar de statistiken negativt.
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Fri rörlighet för personer

De allra flesta ärenden som kommer till SOLVIT
handlar om fri rörlighet för personer. Privatpersoner har särskilt stor nytta av SOLVIT när det
gäller socialförsäkringsområdet. Reglerna på
detta område är inte gemensamma utan varje
medlemsstat har sina egna nationella regler. Det
finns däremot EU-rättsliga regler om samordning av de nationella reglerna som syftar till att
EU-medborgarna inte ska hamna mellan stolarna
när de flyttar mellan olika medlemsstater. Samordningsreglerna är många och tillämpas ofta i
komplexa situationer samtidigt som regelverket
ibland ger utrymme för tolkning. Detta kan skapa
visst huvudbry hos myndigheter och stundtals
friktion mellan de myndigheter som behöver
komma överens. Det finns alltså förståeliga skäl
till att ärenden om just socialförsäkring hör till de
allra vanligast förekommande ärendetyperna. En
annan väl representerad ärendetyp handlar om
olika former av uppehållsrätt. Medlemsländernas
implementering av det direktiv1 som ligger till
grund för reglerna på detta område har varit
bristfällig och kan vara en förklaring till de många
hindren.
För svenskt vidkommande är det särskilt problematiskt att handläggningstiderna i många fall
överskrider vad som är tillåtet när det gäller
ärenden om uppehållskort för EU-medborgares
familjemedlemmar från tredje land. Det förekommer också flera ärenden som handlar om att
EU-medborgares familjemedlemmar från tredje
land nekats visum på felaktiga grunder. Ytterligare ett område där medborgare ofta stöter på
problem är erkännande av yrkeskvalifikationer.
Vanliga problem kring detta i Sverige är långa
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handläggningstider hos berörda myndigheter,
men också oklarheter när det gäller nödvändiga
kompletteringar för personer som utbildats i
annan medlemsstat.
En relativt stor del av de ärenden som SOLVIT
Sverige tagit emot under 2016 handlar om
svårigheter för EU-medborgare och deras
familjemedlemmar att bli folkbokförda och få
personnummer. Det är ett strukturellt problem
som ställer till det för många eftersom ett liv i
Sverige utan personnummer blir mycket begränsat. Problemet handlar inte om felaktig tillämpning i enskilda fall utan om att de nationella
reglerna inte går att tillämpa utan att det får konsekvenser för den fria rörligheten för personer i
Sverige. SOLVIT kan inte åstadkomma de förändringar som krävs, men kan se till att problemet
får fortsatt uppmärksamhet tills det att en lösning nåtts.
Nedan följer exempel på några av de ärenden
om personrörlighet som vi hanterat under det
gångna året.

Tysk arbetstagare socialförsäkrad i
Sverige fick hjälp med vårdkostnader
En tysk medborgare som arbetade för en privat
arbetsgivare i Sverige skadade sig och sökte vård
här. Han hade endast arbetat under en kort tid
och hade därför inte något personnummer. Enligt
EU:s samordningsregler om socialförsäkring
skulle han omfattas av den svenska socialförsäkringen eftersom han var anställd i Sverige.
Sjukhuset fakturerade emellertid mannen privat.
SOLVIT såg till att sjukhuset fick bekräftat av
både Skatteverket och Försäkringskassan att han

omfattades av svensk sjukförsäkring, vartefter
fakturorna drogs tillbaka.

Studerande kunde inte hitta någon
godkänd heltäckande sjukförsäkring
Två studerande EU-medborgare från Finland respektive Frankrike hade antagits till svensk universitetsutbildning och ville folkbokföra sig i
Sverige. För detta krävde Skatteverket att de
skulle uppvisa intyg om offentlig sjukförsäkring
från ett annat EU-land alternativt en heltäckande
privat sjukförsäkring. Då de varit bosatta i USA
innan de flyttade till Sverige omfattades de inte
av någon offentlig sjukförsäkring i EU. De sökte
då en privat sjukförsäkring, men lyckades inte
hitta någon som uppfyllde Skatteverkets krav för
att anses som heltäckande. Få privata sjukförsäkringar når upp till dessa krav och frågan om
de är för högt ställda har även i tidigare ärenden
varit föremål för diskussion mellan SOLVIT och
Skatteverket. Någon lösning har dock inte kunnat
nås och också detta ärende stängdes som olöst.

Tredjelandsmedborgare nekades
visering på oriktiga grunder
En person från Bangladesh, gift med en svensk
medborgare, ansökte om visering till Nederländerna vid den svenska ambassaden i Dhaka.
Ambassaden avslog ansökan om visering mot
bakgrund att den sökande saknade en stämpel i
sitt pass som bevis för att han var gift. Ambassaden ifrågasatte vidare syftet med resan och
huruvida han skulle lämna Schengen. SOLVIT
tog kontakt med ambassaden och påpekade att

de ställt obefogade krav på ansökan mot bakgrund av att den sökande var familjemedlem till
en EU-medborgare. Det finns inte ens ett krav i
Bangladesh på att man har en stämpel i sitt pass
som visar att man är gift. Ambassaden informerade SOLVIT om att ärendet var överklagat och att
de skulle ompröva beslutet. Klienten fick så
småningom sin visering utfärdad.

Oklarheter kring vård utomlands
En ungersk medborgare bosatt i Sverige var
gravid och planerade att bege sig till Frankrike för
att föda sitt barn där. Efter att ha fått lite olika
besked om hur frågan om ersättning för vården
ska lösas i en sådan situation och efter att ha
nekats möjligheten att ”ta med sig” sin socialförsäkring från Sverige för att använda i Frankrike vände hon sig till SOLVIT för hjälp. SOLVIT
kunde klargöra situationen genom att konstatera
att det i hennes fall inte var fråga om bosättning i
Frankrike – hon planerade att återvända till Sverige efter några månader – och att hon därför inte
kunde få en så kallad S1-blankett för att få generell vård i Frankrike. Vidare tog SOLVIT kontakt
med Försäkringskassan i Sverige för att få
bekräftat att hennes ärende hanterades i enlighet
med hennes önskemål om att erhålla vård utomlands. Försäkringskassan hade tillhandahållit den
information som behövdes när det gäller så
kallad patientrörlighet inom EU och hade också
ett pågående ärende som syftade till att fastställa
vilken ersättning för vården hon skulle kunna
räkna med. SOLVIT kunde i detta fall hjälpa till
att klargöra det EU-rättsliga läget.
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Fri rörlighet för varor

Antalet ärenden hos SOLVIT som rör varor har
sjunkit de senaste åren och utgör nu en väldigt
liten del. För SOLVIT Sveriges del minskade antalet särskilt mycket i förhållande till andra center
i nätverket. Den fria rörligheten för varor är viktig
för många företag och i den mån hinder uppstår
kan den kostnadsfria hjälp som SOLVIT erbjuder
utgöra ett utmärkt sätt att snabbt komma till rätta
med problemen. Särskilt värdefullt kan detta vara
för små och medelstora företag som kanske inte
har egen juridisk eller annan hjälp att tillgå.
SOLVIT arbetar därför ständigt med att förbättra
företagens medvetenhet om verktyget och vad det
kan tillföra. Det händer att företagen invänder att
ärenden tar för lång tid. Det är förvisso sant att
ärenden om produkter på grund av sin komplexitet ibland kan tid, men detta ska då jämföras med
den tid det hade tagit att processa frågan i domstol. Ibland ifrågasätter företag möjligheterna för
SOLVIT att agera då arbetet sker på informell väg
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utan möjlighet till beslut eller sanktioner. Sett till
antalet lösta företagsärenden så får ändå SOLVIT
betraktas som framgångsrikt – under 2016 löste
SOLVIT 80 procent av de ärenden som företag
anmält till nätverket. Det är dock inte bara företag
som berörs av rörligheten för varor inom EU.
Ärenden inom denna kategori kan till exempel
handla om fordonsregistrering, något som ofta
blir aktuellt för enskilda som flyttar mellan
medlemsstater. Det kan även handla om annan
egendom, till exempel djur.
Nedan följer några exempel på ärenden om fri
rörlighet för varor som SOLVIT Sverige hanterat
under det gångna året.

Hjälp att reda ut missförstånd
kring märkningskrav
Ett svenskt företag som sålde en byggprodukt
från Polen ville få denna miljömärkt med så
kallad svanenmärkning. I sina kontakter med det

ansvariga organet för sådan märkning, Miljömärkning i Sverige AB (MISAB), uppfattade
företaget att MISAB krävde så kallad p-märkning
för att produkten också skulle kunna bli svanenmärkt. Företaget, som menade att kravet stred
mot EU-rätten, vände sig då till SOLVIT som i sin
tur kontaktade MISAB. Mot bakgrund av denna
dialog gjorde SOLVIT bedömningen att det hela
rörde sig om ett missförstånd. MISAB hade angett
p-märkning som ett möjligt alternativ för att visa
på att kraven för svanenmärkning var uppfyllda,
men inte uteslutit andra alternativ. Med detta
klargörande kunde ärendet stängas.

Krav på tilläggsregistrering av hästar
En svensk hästägare ställdes inför krav från Jordbruksverket om att mot en avgift tilläggsregistrera
sin häst. Hästen hade importerats från Nederländerna flera år tidigare och innehade ett så kallat
hästpass. Ägaren vände sig emot registreringen i
sig, handläggningstiden för registreringen och
kostnaden som den medförde. SOLVIT kontaktade Jordbruksverket och dialogen ledde fram till
ett klargörande av reglerna kring detta. Själva
registreringskravet har stöd i en förordning2 och
innebär för Sveriges del att många nya registreringar måste göras eftersom vi i olikhet med många
andra EU-länder inte sedan tidigare har ett register. När det kommer till handläggningstiden ger
förordningen inte någon vägledning. En nationell
tolkning har varit att 45 dagar är en rimlig tid för
dessa ärenden. Samtidigt gäller naturligtvis vanliga förvaltningsrättsliga regler enligt vilka klagomål kan framföras i de fall handläggningen drar ut
på tiden. Förordningen saknar även bestämmelser

om avgift för registreringen. Denna får dock i
enlighet med nationella regler inte överstiga själva
kostnaden för proceduren och är något som Länsstyrelsen har i uppgift att kontrollera. Sammanfattningsvis kunde SOLVIT konstatera att kravet
från Jordbruksverket inte stred mot EU-rätten på
området och hästägaren kunde informeras om att
registreringen verkligen var nödvändig.

Hinder för användning
av foderfront för djur
Ett företag som importerar och säljer franska
foderfronter till svenska lantbrukare fick veta att
dessa mött krav på intyg från Länsstyrelsen om
att produkten fick användas. Detta trots att
importören redan lämnat in intyg om produktens
utformning. Företaget anmälde ärendet till
SOLVIT som bedömde kravet som en sådan teknisk regel eller användningsbegränsning som skulle
kunna stå i strid med EU-rättens regler om ömsesidigt erkännande av produkter. Länsstyrelsen
hade inte preciserat vilken typ av intyg man avsåg
och det var oklart huruvida det ens var möjligt att
inhämta något ytterligare intyg om produkten från
Frankrike. Kravet verkade vidare inte kunna hänföras till någon central myndighet som Jordbruksverket, utan bedömdes ha uppkommit från en
enskild länsstyrelse. SOLVIT fick sedermera
besked om att länsstyrelsen beslutat att godkänna
produktens användning med reservationen att
inspektion kunde komma att ske. För det fall att
sådan inspektion visade att djuren for illa skulle
produkten kunna komma att förbjudas. Ärendet
kunde därmed stängas som löst eftersom något
brott mot EU-rätten för stunden inte förelåg.
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Fri rörlighet för tjänster

Den fria rörligheten för tjänster får allt större
betydelse i takt med att antalet nya former av
tjänster ökar. Det handlar till exempel om olika
typer av digitala tjänster. EU:s tillverkningsindustri baserar allt mer sin verksamhet och
konkurrenskraft på tjänster – så kallad tjänstefiering3. Graden av tjänstefiering varierar mellan
EU-länderna, men för de tillverkningsföretag
som väljer att importera tjänster från andra EUländer innebär hinder för tjänstehandel hinder
för tillverkningen. Med nya typer av tjänster kan
nya typer av hinder uppkomma, särskilt på de
områden där lagstiftningen ännu inte följt
utvecklingen eller där nya regler antagits i strid
mot reglerna om fri rörlighet. Antalet ärenden
om tjänsterörlighet hos SOLVIT är emellertid
inte särskilt högt, vilket skulle kunna bero på att
företagen inte känner till att de kan få hjälp. Då
det är viktigt för en fri tjänsterörlighet att företagen får den hjälp de behöver arbetar SOLVIT
för att hitta sätt att nå ut till företagen med information om verktyget.

Begränsning för företag att få tillgång
till e-tjänster hos myndighet
Ett danskt tjänsteföretag med viss verksamhet i
Sverige hade problem att få tillgång till Skatteverkets e-tjänster. För detta krävdes en svensk
e-legitimation, vilket inte var möjligt för det danska företaget att få då det inte var etablerat i Sverige. Företaget vände sig till SOLVIT och menade
att detta utgjorde en konkurrensnackdel i förhållande till svenska konkurrenter som på ett enkelt
sätt kunde få insyn hos Skatteverket och därför
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kunde erbjuda bättre service till sina kunder.
SOLVIT konstaterade att detta i och för sig kunde
sägas utgöra en diskriminering gentemot företag
som inte är etablerade i Sverige. Enligt en förordning som träder i kraft i mitten av 2018 – den så
kallade eIDAS-förordningen4 - ska e-legitimationer ömsesidigt erkännas EU-länder emellan,
men fram till denna tidpunkt är det erkännandet
frivilligt. I det läget kunde företagets problem inte
anses handla om något brott mot EU-rätten.

Företag med navigeringstjänst
fick tillgång till data
Ett företag som utvecklat en digital navigeringstjänst i form av en applikation för surfplattor
nekades tillgång till data som var nödvändig för
tjänstens funktion. Datan fanns hos spanska
myndigheter men de nekade tillgång med hänvisning till att ett nytt avtal med samarbetspartner i Storbritannien var under omförhandling. Företaget, som fått hjälp av SOLVIT i
liknande ärenden mot myndigheter i andra EUländer, anmälde även detta ärende. SOLVIT
kontaktade spanska myndigheter och påpekade
att de var skyldiga att lämna ut uppgifterna i
enlighet med ett EU-direktiv5 som syftar till
att underlätta användandet av myndighetsinformation och främja konkurrens. Den spanska
myndigheten hänvisade åter till avtalet som var
under omförhandling, men till slut meddelade
den SOLVIT att uppgifterna kunde tillhandahållas. Den hjälp som SOLVIT har kunnat ge
företaget i dess olika ärenden har varit värdefull
för dess expandering på den inre marknaden.

Noter
1

Direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig
inom medlemsstaternas territorier; det så kallade
”rörlighetsdirektivet”

2

Förordning (EU) 2015/262 vad gäller metoder för
identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur)

3

Se Kommerskollegiums rapport 2016:4 The Servicification
of EU Manufacturing – Building Competitiveness in the
Internal Market

4

Förordning (EU) 910/2014 om elektronisk identifiering och
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den
inre marknaden

5

Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information
från den offentliga sektorn
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