
 
 
 
  

Svar på kommissionens offentliga samråd om geoblockering och andra 
geografiska begräsningar vid informationssökning och inköp i EU 
 
Generella kommentarer 
Den svenska regeringen välkomnar kommissionens offentliga samråd om 
geoblockering, m.m. och tackar för möjligheten att ge sitt bidrag. 
 
Den svenska regeringen är positiv till initiativ ämnade att stimulera 
gränsöverskridande handel och skapa bättre tillgång till andra marknader 
för tjänsteleverantörer och ett större utbud och bättre priser för 
konsumenter. Den svenska regeringen välkomnar därför att 
kommissionen i såväl Strategin för den digitala inre marknaden som 
presenterades i maj 2015 som i Inremarknadsstrategin för varor och 
tjänster som presenterades i oktober 2015 anger att avsikten är att 
presentera förslag i syfte att stoppa omotiverad geoblockering och annan 
diskriminering av tjänstemottagare på grund av nationalitet eller 
bosättningsort.  
 
Den svenska regeringen anser att omotiverad diskriminering av 
tjänstemottagare måste motverkas i syfte att främja god konkurrens, 
konsumenters tillit och gränsöverskridande handel, men vill samtidigt 
understryka vikten av att principen om avtalsfrihet respekteras. 
 
Det är viktigt att kommissionens kommande förslag är evidensbaserade, 
välmotiverade och tydligt adresserar de specifika problem som man vill 
lösa; dvs. problem som inte går att lösa med hjälp av befintlig EU-
lagstiftning såsom tjänstedirektivet, konsumenträttighetsdirektivet och 
det konkurrensrättsliga regelverket. Den svenska regeringen är mån om 
att kommande förslag är balanserade och inte lägger alltför stora bördor 
på företagen eller ålägger dem en generell skyldighet att sälja och/eller 
leverera till vem som helst och vart som helst inom EU. 
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Svar på kommissionens specifika frågor 
Den svenska regeringen har valt att svara på den sista 
uppsättningen av frågor i samrådet som är riktade både till 
konsumenter och till företag.  
 
Fråga 1: Ska enskilda konsumenter och företag i princip kunna köpa 
och få tillgång till tjänster överallt i EU? 
Ja, fri rörlighet för tjänster är en av grundpelarna för EU:s inre 
marknad. Utgångspunkten måste därför vara att konsumenter 
och företag ska kunna köpa och få tillgång till varor och tjänster 
överallt i EU. Därmed inte sagt att företag ska ha en generell 
skyldighet att sälja och/eller leverera till vem som helst och vart 
som helst inom EU. 
 
Fråga 9: Vad, förutom rättsliga krav, tycker du kan motivera 
geografisk blockering eller olika villkor beroende på var kunden bor 
eller befinner sig.  
Det kan finnas många legitima skäl till varför företag väljer att 
tillämpa olika villkor beroende på var kunden bor eller befinner 
sig. Företag måste exempelvis själva ha rätt att bestämma över 
sina affärsstrategier och anpassa sin verksamhet efter rådande 
marknadsvillkor i respektive medlemsstat. Den svenska 
regeringen anser inte att det är möjligt att göra en uttömmande 
lista över de situationer när det kan vara motiverat att behandla 
kunder olika beroende på var kunden befinner sig. 
 
Fråga 10: I vilka fall är det inte motiverat med geografisk 
blockering, vägran att sälja en vara eller tjänst eller olika villkor 
beroende på var kunden bor eller befinner sig? 
Kommissionen har i anslutning till denna fråga listat ett antal 
exempel att ta ställning till. Den svenska regeringen avser inte att 
ta ställning till vart och ett av exemplen, men vill anföra följande.  
 

 Om det är lätt för ett företag att leverera en vara eller tjänst 
till utlandet och kunden är beredd att betala extra för eller 
själv ordna med leveransen alternativt att det inte föreligger 
några extra kostnader för leverans eller annan administration 
framstår det enligt den svenska regeringen inte som motiverat 
för företag att vägra sälja till en kund. Den svenska regeringen 
vill dock understryka att det i sammanhanget kan finnas 
motiverade och affärsmässiga skäl för företagen att vägra sälja 
en vara eller tjänst till utlandet såsom ökade administrativa 
bördor i form av att det exempelvis på grund av varans eller 
tjänstens karaktär följer tvingande garanti- eller 
serviceförpliktelser efter köpet. 

 Att butikskedjan finns i kundens hemland, eller att handlaren 
gör reklam för sin vara eller tjänst även i kundens hemland 
eller har en webbplats som särskilt riktar sig till kundens land 
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kan enligt den svenska regeringen inte ensamt motivera en 
vägran att sälja genom en annan försäljningskanal eller 
diskriminerande behandling. Det kan dock finnas andra skäl 
därtill (se ovanstående punkt). 

 Nationalitet eller bosättningsort kan enligt den svenska 
regeringen inte ensamt motivera en vägran att sälja eller 
diskriminerande behandling. Det kan dock finnas andra skäl 
därtill (se ovanstående punkt). 

 
Fråga 11: Vad kan EU göra mot omotiverad geografisk blockering 
och begränsning? 
Kommissionen har i anslutning till denna fråga listat ett antal 
exempel att ta ställning till. Den svenska regeringen avser inte att 
ta ställning till vart och ett av exemplen men vill anföra följande. 
Som framhålls inledningsvis är det av största vikt att samtliga 
förslag som kommissionen presenterar är evidensbaserade, 
välmotiverade och tydligt adresserar de specifika problem som 
man vill lösa; dvs. problem som inte går att lösa med hjälp av 
befintlig EU-lagstiftning såsom tjänstedirektivet, 
konsumenträttighetsdirektivet och det konkurrensrättsliga 
regelverket. Den svenska regeringen är mån om att kommande 
förslag inte lägger alltför stora bördor på företagen eller ålägger 
dem en generell skyldighet att sälja eller leverera till vem som 
helst och vart som helst inom hela EU.  
 

 Den svenska regeringen kan välkomna förslag som innebär 
större öppenhet och transparens i form av krav på att 
företagen ska tillhandahålla information om varför de 
tillämpar olika villkor beroende på kundens nationalitet 
eller bosättningsort. Det är dock viktigt att eventuella 
informationskrav inte är alltför långtgående och därmed 
blir administrativt betungande för företagen. 

 Den svenska regeringen anser att det är viktigt att 
eventuella lagförslag är tydliga och lätta att tillämpa för 
företag. Den svenska regeringen kan därför välkomna en 
tydlig lista på skäl som inte får åberopas av företagen för 
att motivera en vägran att sälja eller tillämpning av 
diskriminerande villkor. En sådan lista skulle kunna 
kompletteras med exempel på situationer när det inte är 
tillåtet att tillämpa diskriminerande villkor beroende på 
kundens nationalitet eller bosättningsort.  

 Automatisk omdirigering till en annan webbplats bör 
enligt den svenska regeringen inte vara tillåtet (såvida det 
inte finns regulatoriska eller upphovsrättsliga skäl att 
blockera konsumenter från särskilda webbsidor). Att 
införa regler om att företagen måste inhämta kundernas 
samtycke innan de omdirigeras till en annan webbplats kan 
därför välkomnas av den svenska regeringen.  
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Fråga 12: Anser du att små och medelstora företag, särskilt 
mikroföretag, bör undantas från reglering på det här området? 
Den svenska regeringen anser att de åtgärdsförslag som 
kommissionen presenterar måste vara balanserade och förslagen 
bör inte lägga alltför stora bördor på företagen. Mot bakgrund 
härav ser den svenska regeringen inte något behov av att undanta 
små och medelstora företag från eventuell reglering.  
 
Fråga 13: Vad anser du vara det bästa politiska instrumentet (eller 
kombination av instrument) på EU-nivå? 
Den svenska regeringen anser att kommissionen i första hand bör 
använda sig av befintlig EU-lagstiftning såsom tjänstedirektivet, 
konsumenträttighetsdirektivet och det konkurrensrättsliga 
regelverket för att motverka omotiverad diskriminering av 
tjänstemottagare. Det är viktigt att kommissionens kommande 
förslag är evidensbaserade, välmotiverade och tydligt adresserar 
de specifika problem som man vill lösa. 
 
Fråga 14: Hur kan man se till att reglerna följs? 
Den svenska regeringen anser att efterlevnaden av regelverket i 
första hand ska tillförsäkras på nationell nivå. Det är i 
sammanhanget viktigt att effektivisera samarbetet mellan 
myndigheter i olika länder och att dra nytta av de europeiska 
konsumentcentrumen i medlemsländerna.  
 
Frågorna 2-8 och 15-18 
Den svenska regeringen välkomnar dessa frågor då svaren från 
enskilda konsumenter och företag kan komma att utgöra ett 
viktigt underlag för att avgöra hur och på vilka områden 
geografisk blockering och andra geografiska begränsningar utgör 
ett reellt problem. 

 


