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1. Sammanfattning 
Kommerskollegium ska årligen rapportera om arbetet med bl.a. anmälningsproceduren 
enligt tjänstedirektivet1 till regeringen2.  

Under 2021 noterades totalt 96 anmälningar enligt tjänstedirektivet,vilket ligger i linje 
med de 95 anmälningar som gjordes året innan. Anmälningarna 2021 rörde precis som 
vanligt skilda områden, men majoriteten rörde bestämmelser som syftar till att skydda 
hälsa/säkerhet. Här kan nämnas att 28 anmälningar kan kopplas till åtgärder för att  
hantera covid-19-pandemin (t.ex. nedstängning av stora delar av samhället eller begräns-
ningar för restauranger och butiker), vilket kan jämföras med 22 sådana anmälningar 
under 20203.  Alltså har pandemin lett till att fler regleringar än vanligt rättfärdigas av  
hälsoskydd.  

De länder som gjorde flest anmälningar var Ungern (25 st.), Sverige (17 st.) och Frankrike 
(9 st.). Majoriteten av kraven hade redan antagits när de anmäldes och avsåg regelverk på 
nationell nivå (således är regionala och lokala regleringar i minoritet). Ungefär lika många 
regleringar avsåg etablering som regler för tjänsteutövare som tillhandahåller tjänster på 
tillfällig basis. Under 2021 lämnades en kommentar4 mellan medlemsländerna där Ungern 
bad Frankrike att förtydliga hur franska bestämmelser tar hänsyn till ömsesidigt erkän-
nande av yrkesrelaterade kompetensbevis. Kommissionen lämnade under året kommen-
tarer på 15 olika anmälningar. Vanligast är att kommissionen efterfrågar fördjupad infor-
mation om hur den nationella regleringen ska tolkas.

1  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden. I Sverige har anmäl-
ningsskyldigheten genomförts genom 2 § förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden, samt 20 
§ p. 6 förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet.

2 Vårt uppdrag att rapportera till regeringen framgår av 15 § förordningen (2012:990) med instruktion för 
Kommerskollegium. 

3 Alla siffror över antalet anmälningar m.m. bygger på information vi hämtat från databasen Internal Market 
Information System (IMI), vilket inte bör tas helt bokstavligt då statistiken kan tolkas på mer än ett sätt, t.ex. 
över anmälningar gjorda i närbesläktade ”1535-proceduren” som redovisas på annat ställe eller voluminösa 
författningar som av utrymmesskäl måste delas upp i separata individuella anmälningar.  

4 Anmälan 310322. KOM har t.ex. i februari-22 kommenterat på anm. 351350 som gjordes 2021.
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Fakta

Handel med tjänster inom EU och Sverige - övergripande siffror  

Tjänstesektorn utgör ca 75–80 procent av EU:s BNP men endast ca 25 procent av  
handeln inom EU. Sedan många år har ansträngningar gjorts för att öka den gräns-
överskridande handeln med tjänster, där tjänstedirektivet i sig är ett initiativ i detta syfte. 

Detta direktiv täcker inte alla viktiga tjänsteområden (t.ex. är den finansiella sektorn 
undantagen) men omfattar ändå ca 45–50 procent av EU:s BNP. Tjänstesektorn står för 
drygt 70 procent av sysselsättningen inom EU samt ca 40 procent av värdet på en slut-
produkt tillverkad inom EU. Tjänster svarar för ca 30 procent av EU-ländernas samlade 
totala export till länder utanför EU och för 30–35 procent av den totala importen från 
länder utanför EU. 

För Sveriges del utgjorde tjänsteexporten till EU 42 procent av Sveriges totala tjänste-
export år 2021. EU:s andel av Sveriges totala tjänsteimport uppgick samma år till 53 
procent. Sveriges tjänsteexport till EU består framför allt av så kallade Övriga affärs-
tjänster, Tele-, data och informationstjänster, Transport och Nyttjande av immateriella 
rättigheter. Tillsammans utgjorde dessa branscher 72 procent av tjänsteexporten till EU 
under 2021. 

Branschaggregatet Övriga affärstjänster är den mest betydelsefulla tjänstenäringen för 
såväl Sveriges export som import, och Sverige importerar ungefär samma tjänsteslag 
från EU som Sverige exporterar dit. Med detta avses t.ex. konsulttjänster, forsknings- och 
utvecklingstjänster, juridiska tjänster, redovisnings-, revisions-, bokförings- och skatte-
rådgivningstjänster, managementkonsult- och PR-tjänster, reklam, marknads- och  
opinionsundersökningar, arkitekttjänster, ingenjörstjänster, avfallshanteringstjänster, 
administrativa tjänster och marknadsföringstjänster. 

Statistiken är hämtad från SCB. Därutöver är källan Kommerskollegiums egna bearbetningar och beräkningar. 
Även föregående års årsrapport om anmälningsplikten enligt tjänstedirektivet har använts..



3

2. Anmälningsproceduren enligt  
 tjänstedirektivet 
EU/EES-länderna ska enligt direktivet anmäla nya eller ändrade krav på tjänsteverksamhet 
som faller inom direktivets tillämpningsområde. EU- kommissionen och medlemsstat-
erna har inom ramen för anmälningsproceduren möjlighet att lämna kommentarer, t.ex. 
ifrågasätta om anmälda regler är förenliga med EU-rätten. Syftet med proceduren är, som 
beskrivits ovan, att genom transparens förebygga uppkomsten av otillåtna handelshinder. 
Utöver en beskrivning av själva kraven i en reglering, t.ex. att ett tillstånd krävs för verk-
samheten, ska en anmälan innehålla en förklaring om på vilket sätt bestämmelserna  
säkerställer att regleringen är icke-diskriminerande, vilket skyddsintresse som motiverar 
regleringen samt en redogörelse för hur det säkerställts att kraven är proportionerliga. 
Flera tunga tjänstesektorer är undantagna från tjänstedirektivet, såsom transport, hälso- 
och sjukvård, elektroniska kommunikationstjänster, finansiella tjänster och spelområdet 
(t.ex. regler för nätcasinon). Anmälningarna görs i en databas kallad Internal Market 
Information System (IMI) och är öppna för kommentarer under tre månader. Vad avser 
regler som bara är tillämpliga på etablerade tjänsteleverantörer omfattas ett antal  
specifika krav av anmälningsplikten5. För regler som är tillämpliga på de som tillfälligt  
tillhandahåller tjänster i den aktuella medlemsstaten omfattas samtliga krav av anmäln-
ings-plikten.6

Kommerskollegium administrerar Sveriges anmälningar i IMI och koordinerar framtagan-
det av svar på eventuella kommentarer från kommissionen eller andra medlemsstater. 
Kollegiet bevakar även andra medlemsstaters anmälningar och sänder veckovisa rapporter 
till Utrikesdepartementet. Genom remissyttranden ger vi rekommendationer till svenska 
myndigheter kring vad vi anser bör anmälas. 

 

3. Anmälningsproceduren under 2021

3.1 Årets anmälningar enligt tjänstedirektivet
Under 2021 gjorde medlemsstaterna totalt 967 anmälningar enligt uppgifter i IMI, vilket 
ligger i linje med året innan. 

Tjänstedirektivet anger ingen tidsfrist för när anmälningar senast ska göras. Det innebär 
att en anmälan enligt tjänstedirektivet kan göras efter att en bestämmelse har antagits och 
blivit gällande såväl som innan den trätt i kraft. En fördel med ett förfarande där medlems-
staterna är förhindrade från att anta kraven innan bestämmelserna har anmälts (vilket är 
fallet med förfarandet enligt EU-direktiv 2015/1535) är att kraven kan granskas av kommis-
sionen och medlemsstaterna redan på förslagsstadiet och vid behov korrigeras av den 
anmälande medlemsstaten innan reglerna träder i kraft och tillämpas gentemot tjänste-
företag.

5 Artikel 15.7 i tjänstedirektivet. Exempel på sådana krav är kvantitativa eller geografiska begränsningar eller 
fasta minimi- eller maximiavgifter som tjänsteleverantörer måste tillämpa.

6 Artikel 39.5 i tjänstedirektivet. 
7 Vårt Dnr 2011/e0037, dokumentnr.16-209, Förteckning över TD-anmälningar i IMI 2021. Siffrorna i förteckningen 

baseras på när anmälningarna har blivit tillgängliga för Sverige i IMI och räknar in alla anmälningar individu-
ellt. Ett annat sätt att räkna är att endast beakta författningarna i sig. Observera också att anmälningar som 
görs inom ramen för direktiv 2015/1535 inte syns i IMI. Finland gjorde en anmälan under artikel 15.7 i tjänstedi-
rektivet i databasen TRIS (TRIS-ärende 2021/701/FIN). Denna anmälan syns inte i statistiken från IMI. Det är 
heller inte helt tydligt till vilket år kommissionen räknar anmälningar som görs i slutet av december, men 
publiceras i IMI efter årsskiftet.
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Under 2021 gjorde Ungern flest anmälningar (25 st.), följt av Sverige 17 st.) och Frankrike 
(9 st.). Som nämnts avses här antalet anmälningar, skulle endast antalet anmälda för-
fattningar räknas, så blir summan något lägre eftersom volymmässigt stora författningar 
av utrymmesskäl i databasen måste delas upp i flera separata anmälningar.

Majoriteten av medlemsstaterna gjorde ingen eller endast någon enstaka anmälan, precis 
som tidigare år. Det är till stor del samma länder som anmäler från år till år.  

Anmälningarna rör vitt skilda tjänsteverksamheter och inte sällan handlar regleringarna 
om krav på tillstånd av olika slag, t.ex. för att få inspektera byggnader eller arbeta som 
fastighetsmäklare.8 Hygienkrav som träffar den som driver salonger som tillhandahåller 
tatueringar och piercing är ett annat exempel9. Även djurskyddsregleringar har anmälts 
genom årens lopp, tidigare har danska regler anmälts som bl.a. träffar kringresande 
cirkusar där sjölejon, elefanter och zebror tillfördes listan över djur som är förbjudna att 
visas upp. I år har Nederländerna anmält10  regler för att skydda hundar från plågsam  
behandling. Den vanligaste typen av anmälda bestämmelser rörde social distansering/ 
kontaktundvikande för att minska spridningen av covid-19 (28 st – se avsnitt 3.4 nedan). 
Således var det skyddsintresset folkhälsa som låg till grund för många av regleringarna. 
Allmän ordning/säkerhet, konsumentskydd och miljöskydd var också vanligt förekom-
mande skyddsintressen som motiverade anmälningar, t.ex. ett registreringskrav för att 
öka kontrollen och motverka handel med stöldgods. Ett annat exempel rör krav på speci-
fik yrkesutbildning för installation och service avseende kyl- och luftkonditionerings-
utrustning, värmepumpsutrustning och brandsläckare. Syftet med regleringen är att ha 
kontroll över ”farliga” ämnen som innehåller fluorerade växthusgaser.11  
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8 T.ex. anmälan nr 295241 beträffande fastighetsmäklare i Sverige.
9 Italiensk anmälan nr 314103. 
10 135125 DK 2020. Nederländernas anmälan nr 319639, 342462 och 342472 om förbud mot att utsätta hundar för 

el-stötar och krav på ID-märkning av hundar med microchip för att kunna kontrollera att hunduppfödare 
bedriver verksamheten seriöst, dvs. spåra hundens liv bakåt i tiden; hunden kanske har sålts till annat land.

11 Anmälan 171327 från Ungern och 290316 från Kroatien.
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Exempel på konsumentskyddsregler är kommunala maxtaxor i Wien (Österrike) för  
sotningsverksamheten. Maxtaxorna är alltså en form av prisreglering för att skydda  
konsumenterna mot oskäligt höga räkningar för utförd sotning, alltså att motverka fri 
marknadsprissättning.12  Som konsumentskydd klassar Cypern sina regler om ansöknings-
förfarandet och krav på skötsamhet för att få driva privatskola13.  

Majoriteten (drygt 80 %) av anmälningarna avsåg regler på nationell nivå och resterande 
anmälningar rör således regler på regional och lokal nivå.  Majoriteten av anmälningarna 
gällde krav tillämpliga på alla typer av tjänsteutövning, dvs. både gränsöverskridande  
tjänster och krav som ställs på permanent etablerade tjänsteutövare.

3.2  Reaktioner i form av kommentarer
Som nämnts ovan har kommissionen och medlemsstaterna möjlighet att avge kommen-
tarer, dvs. fördjupa kommunikationen och dialogen där detta ansetts nödvändigt. Under 
2021 har kommissionen lämnat 15 kommentarer, vilket någorlunda ligger i linje med  
tidigare år. Flest kommentarer fick Ungern (5 st.) som ju också gjort flest anmälningar.  
I de allra flesta fall har kommissionens kommentarer besvarats14. Ungern  är det enda land 
som lämnade en kommentar, där franska regler ansågs otydliga i fråga om ömsesidigt 
erkännande av yrkesbevis. 

Tabellen nedan visar de länder som fick kommentarer på sina anmälningar, samt vilken 
kategori kommentarerna avser. Kategorin ”förtydliganden” och ”allmänna synpunkter” 
avser kommentarer där kommissionen efterfrågat förtydliganden av kraven. Kategorin 

”rättsliga kommentarer” avser kommentarer där kommissionen har ifrågasatt kravens 
förenlighet med EU-rätten. 

12 Anmälan 350369.
13 Anmälan 182225 – Law on Private Schools.
14 Anmälan 310322 där HU ber FR att förklara hur ömsesidigt erkännande av yrkes- och kompetensbevis ska gå 

till i praktiken. Regleringen rör krav på bl.a. registrering av juridiskt ombud (t.ex. advokater) innan de får 
företräda klienter.  

Land Förtydliganden Rättsliga 
kommentarer

Allmänna 
synpunkter

Medlemsstaternas 
kommentarer

SE 1

HU 2 3 1

FR 1 1

MT 1

AT 1

ES 1

HR 2

IT 1

LT 1
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Kommissionen har i majoriteten av fallen ställt frågor om förtydliganden av reglernas 
innebörd eller hur principen om ömsesidigt erkännande är tänkt att fungera i praktiken 
eller begärt mer utförlig motivering av de anmälda kravens proportionalitet och undrat 
hur de anmälda kraven kommer att tillämpas på tillfälliga tjänsteutövare.

3.3  Sveriges anmälningar
Av de 17 anmälningarna som Sverige gjorde under 2021 kom ungefär hälften från  
Regeringskansliet i form av lag/förordning och resterande från statliga myndigheter.  
Ingen svensk kommun har under 2021 anmält krav enligt tjänstedirektivet. 

Sveriges anmälningar15  avsåg följande:

 • Naturvårdsverkets krav på hantering av 
nematoder (mikroskopiska maskar),  
insekter och spindeldjur som används 
som bekämpningsmedel i bl.a. trädgårdar 
och växthus, t.ex. genom att de angriper 
s.k. mördarsniglar.

 • Förordning för att minska spridningen av 
covid-19. Det handlar bl.a. om krav på gym- 
och sportanläggningar inomhus, badhus 
och handelsplatser. Syftet är att minska 
trängsel och bl.a. sätts gränser för maxan-
tal kunder/besökare. Ytterligare en förord-
ning anmäldes som syftar till att trängsel 
ska undvikas på museum, konsthallar, 
nöjesparker, djurparker eller liknande 
anläggningar. Efter en ökad vaccinations-
täckning, minskad smittspridning och en 
lägre belastning inom sjukvården anmäl-
des lättnader; justering av det s.k. del-
tagartaket till 50 personer (tidigare 8 pers.) 
för privata sammankomster. Sammanlagt 
fem pandemi-relaterade anmälningar. 

 • Folkhälsomyndighetens allmänna råd för 
att minska alkoholmissbruk i restaurang-
miljö. Det handlar bl.a. om öppettider och 
att alkoholförsäljning bör kombineras 
med servering av mat. Det handlar även 
om andra bindande regler om bl.a. krav 
på att anmäla förändringar till kommunen, 
t.ex. när verksamheten säljs eller stänger.

 • Folkhälsomyndighetens regler om kun-
skapsprov för att få servera alkoholdrycker. 

 • Fastighetsmäklarinspektionens regler med 
krav på att mäklaren informerar kunderna 
om vilka kvalifikationer och utbildning 
mäklaren har. Detta kan vara viktigt för 
mäklarens kunder att veta när de ska vär-
dera ett eventuellt köp eller försäljning där 
ofta mycket stora belopp är involverade.

 • Två anmälningar för att minska risken för 
patientskador vid estetiska kirurgiska in-
grepp och estetiska injektionsbehandlingar 
(t.ex. läpp- eller bröstförstoring); bl.a. gäller 
att en ansvarig person som har tillräckliga 
kvalifikationer (verksamhetschef) ska utses. 
Vidare ska årsavgift (13 500 kr) betalas för 
den myndighetstillsyn IVO bedriver. Kunder 
måste ha fyllt 18 år och ska i god tid ha fått 
både skriftlig och muntlig information om 
behandlingens risker, följder/biverkningar. 
Ett kirurgiskt ingrepp får inte utföras innan 
en betänketid på minst sju dagar förflutit.

 • Skyldighet att lämna in en klimatdeklaration 
vid uppförande av nya byggnader. Boverkets 
föreskrifter om krav på klimatdeklaration 
gäller alla byggherrar, oavsett var i EU de är 
etablerade. Syftet är miljöskydd, dvs. mins-
kad klimatpåverkan inom byggandet för att 
bidra till att klimatmålen ska kunna nås.

 • Naturvårdsverkets regler om skydd mot 
mark- och vattenföroreningar vid hante-
ring av brandfarliga vätskor och spilloljor.

 • Bestämmelser som bl.a. handlar om att den 
som avser att syssla med ekologisk produk-
tion ska anmäla det till Jordbruksverket.

 • Skärpningar i både lag och förordning 
med krav på tillstånd och utökad kontroll 
för behörighet att hantera explosiva varor, 
t.ex. sprängämnen (MSB utövar tillsyn). Den 
skärpta kontrollen syftar till att försöka bryta 
utvecklingen att kriminella har tillgång till 
sprängämnen. Extra allvarligt är att skjut- 
vapen och sprängladdningar i ökad ut-
sträckning används i det offentliga rummet.

 • Myndigheten Swedac, Sveriges nationella 
ackrediteringsorgan, utfärdar bestämmel-
ser om bedömningar av överensstämmel-
se och teknisk kontroll enligt EU-reglerna.

15 Anmälningar nr 160372, 173843, 185359 (lättnaderna i 307730, 328518 och 328520), 179577, 132003, 295241, 
298203, 305641 (både lag och förordning om estetiska kirurgiska ingrepp m.m. Anmälan ådrog sig en 
kommentar från kommissionen),
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Sverige fick en kommentar där kommissionen ifrågasatte kravet på att den som t.ex. äger 
en skönhetssalong måste betala en årsavgift16  till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
för myndighetens tillsyn. Frågan var om detta kan begränsa den fria rörligheten på ett 
oproportionerligt sätt. Verksamheten rör estetiska kirurgiska ingrepp. Sverige svarade att 
kravet på att anmäla verksamheten till IVO samt den årliga tillsynsavgiften (13 500 kr) 
gäller lika för alla och inte bedöms hindra tillfällig tjänsteutövning. 

3.4  Covid-19 och tjänstedirektivet
När det kommer till nationella skyddsåtgärder av olika slag som infördes med anledning 
av coronapandemin, gjorde medlemsstaterna under 2021 sammanlagt 2817  sådana anmäl-
ningar enligt tjänstedirektivet. Tabellen nedan illustrerar antal Covid-19 anmälningar per 
medlemsland. 

Av anmälda krav relaterade till coronapandemin har Sverige gjort 5, Lettland 5, Ungern 3 
och Frankrike och Portugal 4 vardera, Irland 7. Vanligaste typen av reglering rörde  
begränsningar för att åstadkomma fysisk distansering och minskad trängsel inom  
framför allt restaurangmiljö och inom detaljhandeln. 

3.5  Övergripande slutsatser utifrån årets anmälningar
Kollegiet konstaterade i årsrapporten för 2020 att medlemsstaterna inte anmält alla de 
föreskrifter som införts med anledning av pandemin enligt tjänstedirektivet. Kollegiet har 
inte haft möjlighet att göra någon genomgång av tjänstereglering som införts av andra 
medlemsstater under år 2021. Erfarenhetsmässigt är det mest sannolika att det finns  
pandemi-relaterad tjänstereglering som medlemsstaterna underlåtit att anmäla enligt 
tjänstedirektivet. Kollegiet kommer under år 2022 att ta fram en uppdaterad kartläggning 
över pandemins påverkan på den fria rörligheten på den inre marknaden.18

16 Anmälan nr 298203, Årsavgiften framgår av IVO:s hemsida: Frågor och svar för yrkesverksamma | IVO.se.
17 Enligt våra noteringar i dnr 2011/e0037, dokumentnr.16-209, Förteckning över TD-anmälningar i IMI 2020.

https://www.ivo.se/yrkesverksamma/fragor-och-svar-for-yrkesverksamma/#qa


8

Som nämnts är det huvudsakliga syftet med anmälningsproceduren att genom transpar-
ens förebygga uppkomsten av otillåtna hinder eller andra typer av inskränkningar i han-
deln med tjänster. I ljuset av över tio års erfarenhet av tjänstedirektivet, så är det kanske 
en inte alltför vågad slutsats att direktivet hittills inte fått avsedd effekt varken vad gäller 
ambitionen att direktivet i sig skulle skapa klarhet om rättsläget eller att medlemsstaterna 
skulle respektera anmälningsskyldigheten på ett tillfredsställande sätt. Inte heller kan 
direktivet sägas nämnvärt ha bidragit till att öka den gränsöverskridande handeln med 
tjänster. Det ska dock noteras att kommissionen har försökt att strama upp regleringen 
och göra direktivet tydligare och mer slagkraftigt utan att lyckas nå politisk enighet bland 
medlemsstaterna.19

Vad generellt gäller efterlevnaden av tjänstedirektivets anmälningsskyldighet talar som 
sagt det relativt låga antalet anmälningar för att regleringar inte anmäls som de borde, inte 
minst på regional och lokal nivå. Exempelvis skulle det kunna röra sig om lokala ordnings-
föreskrifter om bl.a. olika former av tillstånd, t.ex. för torghandel, försäljning från fordon 
(food-trucks), villkor för att få hyra ut elsparkcyklar i kommunen, sotning av skorstenar 
eller regler för julgransförsäljning, för att bara nämna några få helt separata områden där 
vi kan utgå från att liknande typer av regleringar rimligen förekommer i de allra flesta 
länder i betydligt högre utsträckning än vad som verkligen anmäls. 

18  Dnr 2021/01137.
19 En intressant analys av tjänstedirektivet, med särskilt fokus på EU-domstolens rättspraxis är: Wojciech Lewan-

dowski, ‘Removing Barriers to Trade in Services in the Single Market with the Help of the Services Directive 
– Assessment of the Recent Case Law of the Court of Justice’ (2022) 18(1) Utrecht Law Review 57–75. DOI: 
https://doi.org/10.36633/ulr.718

https://doi.org/10.36633/ulr.718
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4. Övrigt om tjänstedirektivet och
anmälningsproceduren

4.1 Förslag om ökat nordiskt samarbete om 
tjänstedirektivet och anmälningsproceduren

Under år 2021 undersökte kollegiet på uppdrag av regeringen möjligheterna till fördjupat 
samarbete mellan de nordiska länderna inom olika områden. Ett av dessa områden var 
tjänstedirektivets anmälningsprocedur och hur denna regleras och fungerar i de nordiska 
länderna. Arbetet resulterade i en rapport som publicerades i mars 202220. I rapporten 
föreslår kollegiet bl.a. att nationella experter på tjänstedirektivet från de nordiska 
länderna ska träffas på regelbunden basis för att diskutera och utbyta erfarenheter och 
bästa praxis. Om ett sådant utbyte visar sig framgångsrikt skulle det kunna lyftas som ett 
gott exempel till en vidare krets av medlemsländer i EU. Kollegiets förhoppning är att ett 
sådant nordiskt nätverk kan börja ta form under år 2022.

4.2  Kontaktpunkten för tjänster
I varje medlemsstat finns det en kontaktpunkt där tjänsteleverantörer ska kunna fullgöra 
förfaranden som är nödvändiga för tillträde till tjänsteverksamhet, såsom deklarationer 
och ansökningar om tillstånd. Kommerskollegium ansvarar för Sveriges kontaktpunkt 
verksamt.se, tillsammans med Tillväxtverket och Konsumentverket. Kollegiet samordnar 
de tre myndigheternas arbete, bl.a. genom att vara sammankallande till möten med 
arbetsgrupp och styrgrupp. Under året träffades arbetsgruppen åtta gånger och styr- 
gruppen två gånger21.  Fokus för arbetsgruppen låg under året på implementeringen av 
kraven i förordning (EU) 2018/172422  (SDG-förordningen) och enklare informations-
frågor. Informationen på kontaktpunktssidorna har anpassats till informations- och 
kvalitetskraven enligt SDG-förordningen, bl.a. har de engelska sidorna på verksamt.se 
utökats och försetts med nödvändiga logotyper och länkar. Statistik över antalet inkomna 
begäranden till kontaktpunkten har rapporterats in till kommissionen, i enlighet med 
kraven i SDG-förordningen. Kommissionen har i samband med ett överträdelseärende 
mot Sverige bl.a. påpekat att den svenska kontaktpunkten inte i tillräcklig utsträckning 
skiljer mellan etablering och tillfällig tjänsteutövning i Sverige. Kontaktpunkten har upp-
daterats med en allmän skrivning om vilka krav enligt tjänstedirektivet yrkesutövare 
behöver följa, beroende på om man kommer tillfälligt eller avser att etablera sig.  

Tillväxtverket ansvarar för webbplatsen verksamt.se, i vilken kontaktpunkten för tjänster 
utgör en egen del. Genom funktionen Lämna uppgifter och sök tillstånd, alternativt Find 
permit på de engelskspråkiga sidorna, är det möjligt att söka fram och ansöka om olika till-
stånd, t.ex. serveringstillstånd för alkohol (Serveringstillstånd - Lämna uppgifter och sök 
tillstånd - verksamt.se). Ansökan kan ske antingen via en särskild förmedlingsfunktion 
eller direkt till behöriga myndigheter via länkar och kontaktinformation på verksamt.se. 
Under 2021 inkom totalt fyra ansökningar från andra EU/EES-länder via kontaktpunktens 
förmedlingsfunktion.23 Det förs ingen samlad statistik över hur många ansökningar som 
sker direkt till behöriga myndigheter. 

20 Stronger Integration and Enhanced Free Movement in the Nordic Region
A contribution from the National Board of Trade Sweden, tillgänglig på Ökat nordiskt samarbete för fri rörlighet 
| Kommerskollegium

21 Se dnr 2021/00136.
22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en 

gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösning-
stjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012, PE/41/2018/REV/2
EUT L 295, 21.11.2018, s. 1–38.

23 Se dnr 2022/00107.

https://www.verksamt.se/lamna-uppgifter-och-sok-tillstand?p_p_id=tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand_permitId=56167&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand_categoryId=49191&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand_parentNav=%2FshowCategory.xhtml&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand__facesViewIdRender=%2FshowPermit.xhtml
https://www.verksamt.se/lamna-uppgifter-och-sok-tillstand?p_p_id=tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand_permitId=56167&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand_categoryId=49191&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand_parentNav=%2FshowCategory.xhtml&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand__facesViewIdRender=%2FshowPermit.xhtml
https://www.kommerskollegium.se/publikationer/rapporter/2022/stronger-integration-and-enhanced-free-movement-in-the-nordic-region/
https://www.kommerskollegium.se/publikationer/rapporter/2022/stronger-integration-and-enhanced-free-movement-in-the-nordic-region/
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Konsumentverkets huvudsakliga roll är att tillhandahålla konsumentrelaterad informa-
tion, t.ex. om krav som ställs i andra länder i EU/EES, ge information om konsumenträtt-
slig lagstiftning, praxis och möjligheterna till rättslig prövning av en eventuell tvist mellan 
en tjänsteleverantör och en tjänstemottagare. Under året har Hallå Konsument och ECC 
Sverige handlagt 23 ärenden relaterade till tjänstedirektivet.24

På kontaktpunkten finns även hänvisningar till en rad instanser för vidare information, 
t.ex. till Bolagsverket för att konkret registrera/starta ett nytt företag och till Skatteverket 
när det gäller moms och övrig skatt. På kontaktpunkten finns även länk till den digitala 
portalen Your Europe Your Europe (europa.eu). 

4.3  Expertgruppen för tjänstedirektivet 
Genom expertgruppen för tjänstedirektivet träffas kommissionen och medlemsstaterna 
ca fem gånger per år för att diskutera frågor relaterade till tjänstedirektivet. Under år 2021 
har dock endast två möten hållits i expertgruppen. Båda mötena har skett digitalt.  
På mötena har bl.a. initiativ från kommissionen om tjänstestandardisering och en gemen-
sam e-blankett för utstationering diskuterats. Vidare har diskussioner förts om ett initia-
tiv om korttidsuthyrning av bostäder och om nationell reglering av detaljhandel. I de få fall 
det kommit något rättsfall från EU-domstolen rörande tjänstedirektivet, så tas även det 
upp till diskussion25. 

4.4  Praxis angående tjänstedirektivet
Under 2021 har enligt vår bedömning EU-domstolen inte meddelat några domar av  
särskilt intresse. Följande avgöranden kan ändå nämnas.

I mål C-325/20 hade franska Conseil d’État (högsta förvaltningsdomstolen) frågat EU-
domstolen om tolkningen av jävssituationer. Där klargjorde EU-domstolen att artikel 14 
(6) i tjänstedirektivet innebär att när ett beslutande organ ska bevilja eller neka tillstånd 
till en kommersiell verksamhet, så får inte eventuella konkurrenter vara involverade i 
beslutsprocessen. Detta är till fördel för gästande företag från andra medlemsländer som 
ansöker om tillstånd i värdlandet för sin affärsverksamhet. Jävsreglerna syftar således till 
att uppnå objektivitet och opartiskhet.

I mål C-261/20 Thelen Technopark Berlin GmbH, fann EU-domstolen att den statliga pris-
regleringen för arkitekts- och ingenjörstjänster i Tyskland strider mot förbudet mot olika 
former av priskontroll i artikel 15 i tjänstedirektivet.26 

---------------------------------------------------

Ärendet har avgjorts av generaldirektören Anders Ahnlid i närvaro av enhetschefen Agnès 
Courades Allebeck, chefsjuristen Christian Finnerman och utredarna Hiba Zeydi, Hanna 
Pettersson, Colette Beek, Emma Lund och Ralph Eliasson, föredragande.

24 Se dnr 2022/00107.
25 Meeting report, 82nd Meeting of the expert group on the implementation of the services directive, By 

teleconference, 11-12 February 2021, dnr 2021/00145-10 och Meeting report, 83rd meeting of the expert group 
on the implementation of the services directive, By teleconference, 20-21 October 2021, dnr 2021/01536-24.

26 Eftersom artikel 15 i direktivet inte har någon horisontell direkt effekt kan den inte åberopas i tvister mellan 
privata parter; pressmeddelande på svenska finns här.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-01/cp220006sv.pdf
https://europa.eu/youreurope/
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www.kommerskollegium.se

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikes handel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår 
uppgift är att för bättra möjligheterna för internationell handel med utgångspunkt i öppenhet, klara 
spelregler och fri rörlighet på EU:s inre marknad. 

Målet för vårt arbete är att bidra till en väl fungerande inre marknad, en extern handelspolitik i EU som 
bygger på frihandel samt ett öppet och starkt multilateralt handelssystem.

Vi förser regeringen med beslutsunderlag, utredningar och yttranden samt deltar i internationella möten 
och förhandlingar. 

Kommerskollegiums Solvitcenter hjälper företag och privat personer som stöter på problem med den fria  
rörligheten. Vi är också värd för flera nätverk med näringslivsorganisationer och myndigheter som syftar 
till att utveckla förutsättningarna för handeln.

I vår roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat 
utvecklingssamarbete. Det sker bland annat genom kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden som bistår 
exportörer från utvecklingsländer i deras handel med Sverige och EU.  

Med våra utredningar och rapporter vill vi öka kunskapen om handelns betydelse för samhällsekonomin 
och för en global hållbar utveckling.
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