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Svenskt Näringsliv 

Förord 
 
Viljan hos människor att söka sig bortom gränser och öka utbytet av information, kunskap, 
varor och kapital har lett till det vi kallar globalisering. Och i globaliseringen är Sverige en 
vinnare. På en så liten hemmamarknad som den svenska, kan företag inte producera allt det 
människor förknippar med välfärd. Genom att växa i världen har svenska företag kunnat 
växa här hemma och skapat nya jobb. 
 
Men globaliseringen har också fått en del europeiska länder att bli mer räddhågsna och 
inåtvända. Länder som vill ”skydda sig” mot globaliseringen reagerar kortsiktigt och går 
mot slutenhet och protektionism. Krångliga och diskriminerande regler, en överdriven 
rädsla för företagsuppköp och snårig byråkrati är några uttryck för den nya ekonomiska 
”patriotismen”. Inom Svenskt Näringsliv är vi övertygade om att den inställningen i det 
långa loppet är skadlig för alla. Svensk industri svarar, precis som för ett sekel sedan, för 
lejonparten av vår export. Samtidigt är det tjänstesektorn som uppvisat den största 
tillväxten; på bara tio år har tjänsternas andel av den svenska exporten ökat från 20 till 30 
procent och helt nya tjänstebranscher växt fram.  
 
Svenska företags möjligheter att exportera tjänster är helt väsentligt för vårt framtida 
välstånd. Sverige är ett av de länder i Europa som skulle ha mest att vinna på en växande 
tjänstemarknad. Därför har vi också mest att förlora på att murarna för den europeiska 
tjänstehandeln mellan länder fortfarande är en realitet. Handeln med tjänster inom EU skulle 
kunna öka med omkring 900 miljarder kronor – om det inte vore för de handelshinder som 
fortfarande finns kvar mellan EU-länderna. Trots allt vackert tal om inre marknad och 
öppna gränser. 
 
Tyvärr förs diskussionen om frihandel ofta på en teoretisk nivå. Det är lätt att glömma att 
det i praktiken handlar om att svenska företag varje dag går miste om nya affärer på grund 
av snårig byråkrati, diskriminerande regler och orimliga anpassningskrav i andra länder. För 
att illustrera detta har vi sammanställt ett antal exempel1 på verkliga hinder som företag – 
både svenska och andra – möter i sin vardag. Det handlar om sådant som 

• särskilda krav vid provning, kontroll eller certifiering   
• ekonomiska behovstester 
• krav på särskild dokumentation 
• diskriminerande beskattningspraxis   
• orimliga anpassningskrav 
• krav på att tjänster ska vara av inhemskt ursprung   
• att existerande regler följs dåligt eller inte alls 
• snårig byråkrati och långa förseningar 

 
”Den polske rörmokaren” har blivit en symbol för europeisk protektionism. I denna skrift 
möter du den svenske arkitekten, skönhetsterapeuten och den småländske husexportören.  
Alla är de exempel på affärsmöjligheter och nya jobb som skulle kunna bli verklighet. Bara 
vi gemensamt ser till att vi får en fri och öppen tjänstemarknad inom EU, där vi accepterar 
varandras regler, och där människor och företag fritt kan erbjuda sina tjänster där 
efterfrågan finns.  
 
Ulla Hamilton 
Kommunikationschef 

                                                      
1 Exemplen är hämtade från Kommerskollegium, UNICE, EU-kommissionen och Europaparlamentet. 
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IKEA-exemplet 
I åtminstone sju av EU:s medlemsländer har IKEA tvingats att genomgå ett så kallat 
ekonomiskt behovstest (Economic Needs Test) som en förutsättning för att kunna etablera 
sig. Ett ekonomiskt behovstest innebär att IKEA måste bevisa att ett nytt varuhus tillför 
något till det geografiska område där man vill etablera sig och att konsumenterna i området 
inte redan har tillgång till ett likvärdigt utbud inom en rimlig radie. Om företaget misslyckas 
med att bevisa sitt ”bidrag” till regionen beviljas inget tillstånd för etablering. För att klara 
testet tvingas IKEA varje gång mobilisera betydande resurser för genomförande av 
marknadsundersökningar, inhyrning av externa konsulter och inte minst lobbying. För 
IKEA innebar det under år 2003 extra utgifter på totalt cirka 56 miljoner kronor i sju av 
EU:s medlemsstater. 
Två likadana varuhus i två länder i Europa. Ett tog två år att färdigställa, det andra tog åtta 
år.  

 

 
”IKEAs varuhus i Anderlecht i Belgien. Med planering, byggande och ekonomiskt 
behovstest tog etableringen åtta år.”  
 

 
”IKEAs varuhus i Göteborg. Med planering, byggande med utan ett ekonomiskt behovstest 
tog etableringen två år.”  
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Exempel 
TYSKLAND 

 
1. Ett svenskt företag i ”pre-fab-branschen” har velat bygga monteringsfärdiga hus i 

Tyskland. Men tyska bestämmelser kräver att företaget skulle bevisa att samtliga 
byggnadsarbetare verkligen var anställda av företaget och fordrade en rad olika bevis 
för att tillåta fortsatt tjänsteutövning. Detta har fått till följd att en annars lönande 
affärsverksamhet nu i praktiken blivit omöjlig att bedriva. I stället har flertalet svenska 
företag inom denna bransch tvingats avstå från den tyska marknaden. 

2. De omfattande kraven innebar i praktiken att etablering var nödvändig. De tyska 
reglerna innebar att företagets resurser togs i anspråk i en utsträckning som motsvarade 
nära 30 procent (åtskilliga miljoner svenska kronor enligt företaget) av omkostnaderna 
för utförandet av tjänsterna. 
 

3. I Tyskland är det enligt patentlagen inte tillåtet för ett utländskt patentombud att 
representera sin klient i tysk domstol, om det inte sker antingen genom en etablering i 
landet eller i samarbete med en i Tyskland praktiserande advokat. Detta hindrar svenska 
patentombud att tillfälligt erbjuda sina tjänster i landet. 

4. I Tyskland krävs det att tjänsteutövare på förhand anger exakta tider för när arbetet ska 
utföras, i syfte att underlätta kontroll. Det gör det särskilt svårt för tjänsteutövare inom 
byggbranschen, för till exempel takläggare, där arbetet är beroende av väderleken. Den 
här typen av nationella krav på tjänsteutövare utgör ett hinder för de byggföretag som 
vill exportera sina tjänster till landet. 

5. I Tyskland kräver myndigheterna att många anställningsrelaterade dokument, även 
sådant som normalt förvaras i företagets hemland, ska kunna visas upp på begäran (ända 
upp till 4 gånger per dag). Den här typen av nationella krav utgör ett hinder och medför 
extrakostnader och besvär för de företag som vill exportera tjänster till Tyskland. 

6. I Tyskland kräver myndigheterna att tillfälligt utstationerade utländska medborgare 
ansöker om arbetstillstånd om de inte redan varit anställda i ett annat medlemsland i 
minst tolv månader. Inget tillstånd borde krävas om den anställde varit lagligen verksam 
i sitt hemland. Den här typen av krav hindrar företag som tillfälligt vill erbjuda sina 
tjänster i ett annat medlemsland. 

7. I Tyskland anses reklam för livslånga garantier snedvrida konkurrensen. Ett brittiskt 
postorderföretag har därför hindrats från att erbjuda sina tjänster i Tyskland på grund av 
utformningen av deras reklamerbjudanden. 

8. Svenska byggföretag som vill bygga i Tyskland måste registrera arbetskraften och 
deponera pengar tills den skatterättsliga situationen är avklarad. 

GREKLAND 
 

9. En svensk skönhetsterapeut ville öppna en skönhetssalong i Grekland. Till skillnad från 
i Sverige är yrket reglerat i Grekland. Trots detta hade hon genomgått en rad olika 
svenska utbildningar som gav henne en dokumenterad kompetens på området. Det 
ansvariga ministeriet i Grekland vägrade att ta ställning till hennes kvalifikationer och 
hänvisade till att om hon var intresserad av att utöva yrket i Grekland så var hon 
tvungen att genomgå grekisk utbildning. Skönhetsterapeuten har tvingats anpassa sig 
efter oskäligt långa handläggningstider och olika betungande administrativa krav för att 
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den ansvariga grekiska myndigheten överhuvudtaget skall överväga att beakta hennes 
ansökan om tillstånd.  

10. Ett svensk-grekiskt par hade länge drömt om att bedriva en kombinerad restaurang och 
nattklubb på ön Paros i Grekland. De har lyckats ordna nästan alla nationella och 
regionala tillstånd som krävs för att uppfylla sin dröm. Det enda som saknades var ett 
tillstånd för att spela musik utomhus. Paret ansökte om tillstånd i början av år 2002 och 
fick vänta i flera år på att de grekiska myndigheterna skulle pröva deras ansökan. 
Kostnaderna på grund av flera år av utebliven förtjänst översteg 150 000 euro. 

11. I Grekland måste dykinstruktörer kunna prata grekiska, även om de endast ska 
undervisa grupper med utländska turister. 

12. Enligt grekisk lag kan handelsresande inte erhålla ett tillfälligt tillstånd för mindre än ett 
år. Icke-grekiska medborgare hade svårigheter att erhålla detta tillstånd under 
Olympiska Spelen 2004 på grund av förseningar. Denna typ av administrativ oreda 
utgör ett hinder för företag som tillfälligt vill verka i landet. 

FRANKRIKE 
 

13. Ett svenskt arkitektföretag som bedriver sin verksamhet genom ett europeiskt nätverk 
av olika arkitektbolag ville skapa en paneuropeisk koncern där det skall vara möjligt för 
bolaget att stå som samägare av bl.a. ett franskt dotterbolag.  

Fransk bolagsrätt innehåller dock särskilda begränsningar i fråga om 
arkitektverksamhet. Fransk rätt innehåller tio olika möjliga bolagsformer om en arkitekt 
vill bedriva sin verksamhet i bolagsform, men alla former innehåller olika 
begränsningar. Vid sidan om problemen att välja rätt bolagsform gäller enligt fransk rätt 
dessutom att arkitektbolag endast får ägas av fysiska personer. Det är alltså omöjligt för 
en juridisk person att äga ett arkitektbolag. Andra begränsningar kan vara begränsning 
av antalet delägare, eller att ingen enskild bolagsman får äga mer än 50 procent av 
bolaget. 

Dessa franska regler har hindrat företaget från att bygga ut sin verksamhet och därmed 
tvingat företaget att avstå från en ökad närhet till den franska marknaden. 
 

14. Byggföretag får inte verka i Frankrike om de inte registrerat sig hos myndigheterna. 
Detta trots att byggföretagen är registrerade och lagligt verksamma i sitt hemland. Den 
här typen av krav på registrering utgör ett hinder för de företag som temporärt vill 
erbjuda sina tjänster i Frankrike. 

15. I Frankrike kan endast certifierade översättningar tillhandahållas av översättare som är 
etablerade och registrerade i Frankrike. Detta gör det omöjligt för översättare från andra 
länder att erbjuda sina tjänster i Frankrike.  

16. I Frankrike får revisorer inte marknadsföra sina tjänster. Detta förbjuder även revisorer 
från andra medlemsländer att marknadsföra sina tjänster i Frankrike, och gynnar i 
praktiken franska revisionsbyråer. 

17. I Frankrike måste en handelsresande registreras hos en lokal myndighet för att få 
möjlighet att erbjuda sina tjänster. Den handelsresande måste också ha en fast adress 
under sex månader. 

18. I Frankrike tvingas utländska handlare att registrera sig vid den lokala myndigheten för 
att få bedriva handel vid torgstånd under sommarmånaderna. 
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19. I Belgien, Italien och Frankrike får endast aktörer från dessa länder erbjuda tjänster som 

innebär användande av flygplan för t.ex. flygfotografering och filmning vid exempelvis 
cykeltävlingar. Lagen förbjuder aktörer i andra medlemsländer från att bedriva sådan 
verksamhet i länderna.  

DANMARK 
 

20. I Danmark hindras ett svenskt företag från att genomföra periodisk kontroll av vågar 
avsedda att väga avfall eftersom sådan kontroll endast får utföras av organ som är 
auktoriserade av en dansk behörig myndighet. Auktorisation kan endast ges till företag 
som har verksamhet i Danmark. Detta gör det omöjligt för det svenska företaget att 
temporärt erbjuda sina tjänster i Danmark. 

21. I Danmark måste en begravningsentreprenör driva sin verksamhet i form av en 
advokatbyrå. Detta motiveras med att endast advokatbyråer ska tillåtas ge juridiska råd. 
Den här typen av nationella regler hindrar utländska företag, som verkar lagligt i sina 
hemländer, att erbjuda sina tjänster i Danmark.  

22. En dansk föreskrift kräver att brandsläckare endast får återfyllas med hjälp av laddare 
som tillhandahålls av företaget som installerade produkten. Detta exkluderar aktörer 
verksamma i andra medlemsländer från att erbjuda tjänster. 

23. En svensk advokat ville erbjuda sina tjänster i Danmark. För detta krävdes registrering 
som dansk advokat. Den här typen av nationella krav utgör ett hinder för de som vill 
utöva sina advokattjänster i Danmark. 

ÖSTERRIKE 
 

24. För att erbjuda sina tjänster som bergsguide i Österrike krävs en permanent adress. 

25. I Österrike krävs det att patentombud är registrerade i ett yrkesregister för att få verka i 
landet. I ett fall hindrades denna registrering av långsam myndighetshandläggning. 
Detta gör det svårt för patentombud att snabbt och provisoriskt kunna erbjuda sina 
tjänster i landet. 

26. Enligt österrikisk lag måste reseledare som vill guida turister i österrikiska städer ha ett 
intyg som bevisar att de avlagt en godkänd examen för turistguider. 

LUXEMBURG 
 

27. I Luxemburg behöver företag som tillhandahåller miljötjänster, som till exempel 
hantering av elektronikskrot, inneha tillstånd. Tillståndet är ett legitimt skyddsintresse, 
men ett fall har tagit myndigheterna över ett och ett halvt år att behandla. Fördröjda 
tillstånd som detta gör det svårt för företag från andra länder att erbjuda sina tjänster i 
Luxemburg. 

28. Företag som vill etablera dotterbolag i Luxemburg hindras av specifika krav. Företagen 
måste öppna ett bankkonto hos någon av de luxemburgska bankerna, ha arbetstillstånd 
och dessutom måste de sedan tidigare vara etablerade i Luxemburg. Den här typen av 
krav utgör komplicerade hinder för de företag som vill etablera dotterbolag i 
Luxemburg. 
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BELGIEN 
 

29. I Belgien hindras byggföretag från att använda sina i hemlandet godkända kranar, 
eftersom Belgien kräver att kranarna genomgår kontroll var tredje månad. Reglerna för 
kontroll skiljer sig mellan de olika medlemsländerna. Den här typen av varierande 
regler skapar merarbete och extrakostnader för andra länders företag som vill erbjuda 
sina tjänster i Belgien.  

30. I Belgien måste byggtjänstföretag, innan tjänsterna kan erbjudas, registrera sig hos den 
ansvariga regionala tillsynsmyndigheten. Men på grund av oklarheter kring själva 
registreringsförfarandet och långsam handläggning (ibland över fyra månader) har ett 
betydande antal byggföretag haft problem att verka på den belgiska marknaden. Den här 
typen av komplicerad och långsam handläggning utgör ett allvarligt hinder för de 
byggföretag som vill erbjuda sina tjänster i landet. 

31. Att marknadsföra en produkt med ”köp en – få en på köpet”, som är tillåtet i många 
länder, är förbjudet i Belgien.  

32. I Belgien måste oregistrerade utländska företag betala en obligatorisk avgift på fakturan 
till skatt och sociala avgifter.  

33. En utländsk aktör i Belgien förhindrades från att bedriva matvaruhandel på grund av att 
landets regler krävde en licens. En licens kan endast erhållas om aktören är permanent 
verksam i landet. 

34. I Belgien, Italien och Frankrike får endast aktörer från dessa länder erbjuda tjänster som 
innebär användande av flygplan för t.ex. flygfotografering och filmning vid exempelvis 
cykeltävlingar. Lagen förbjuder aktörer i andra medlemsländer från att bedriva sådan 
verksamhet i länderna.  

35. I Belgien får inga utländska företag som marknadsför alarmsystem ansvara för 
installation och underhåll av systemen. Föreskriften säger att detta skall hanteras av 
privata säkerhetsbolag. Utländska aktörer måste ansöka om ett specifikt tillstånd att 
bedriva verksamhet som ett privat företag. Annars måste utländska företag ha ett 
jämförbart tillstånd från sitt eget land. 

SPANIEN 
 

36. I Spanien måste en mässförsäljare personligen infinna sig vid den lokala polisstationen 
för att ansöka om ett så kallat NIE-kort som är ett ID-kort för utlänningar. Åtta dagar 
senare måste försäljaren återigen till polisstationen för att hämta upp kortet. Då många 
mässor bara varar ett par dagar, gör denna process att det blir dyrt och krångligt att 
tillfälligt arbeta i Spanien. Detta har lett till att företag tvingats bryta avtal med 
mässarrangörer och avstå från att arbeta i Spanien. 

37. I Spanien får inte utländska underleverantörer exportera produkter eller tjänster inom 
trycklufts- och hydrauliksektorn om de inte är registrerade. Den här typen av krav 
hindrar företag att exportera sina tjänster till Spanien. 

38. I Spanien måste lägenhetsinnehavare anlita en bestämd mäklare, med ansvar för hela 
fastigheten, för att hyra ut lägenheten till turister. 

39. I Spanien måste en återförsäljare registreras i en branschorganisation för att få bedriva 
verksamhet. 
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40. Ett svenskt företag i säkerhetsbranschen ville etablera sig i Spanien för att där installera 
larm och erbjuda bevakningstjänster men det krävdes en rad olika tillstånd och krav. 
Varierande krav av den här typen skapar merarbete och extrakostnader för företag som 
vill erbjuda sina tjänster i Spanien. 

ITALIEN 
 

41. I Italien greps en turistguide för att han inte föranmält sig hos den ansvariga italienska 
myndigheten, vilket är ett krav för att få verka som turistguide i Italien. Han bötfälldes 
på över 1000 euro. Den här typen av anmälningskrav utgör ett hinder för de företag som 
vill erbjuda sina tjänster i flera olika länder. 

42. Enligt italiensk lag måste alla elektriska ritningar för elektriska installationer i 
byggnader godkännas av en nationell myndighet före installationsarbetet. Därför 
godkänns bara ritningar gjorda av italienska företag.  

43. I Belgien, Italien och Frankrike får endast aktörer från dessa länder erbjuda tjänster som 
innebär användande av flygplan för t.ex. flygfotografering och filmning vid exempelvis 
cykeltävlingar. Lagen förbjuder aktörer i andra medlemsländer från att bedriva sådan 
verksamhet i länderna.  

44. Enligt en italiensk lag om bemanningsföretag, kunde endast företag som registrerats vid 
det italienska arbetsmarknadsdepartementet utföra aktuella tjänster. För att registreras 
krävdes en filial. Registreringsförfarandet inkluderade också deponering av en 
ekonomisk säkerhet om 700 miljoner lira. EG-domstolen konstaterade att man vid 
upprepade tillfällen har funnit att kravet på filial i praktiken omöjliggör utövandet av 
den grundläggande friheten att tillhandahålla tjänster. 

SLOVAKIEN 
 

45. En bakverksförsäljare, som lagligen sålde sina bakverk i hemlandet, förbjöds att sälja 
sina produkter i Slovakien. Detta trots att förpackningen uppfyllde de livsmedelskrav 
som gäller inom EU. Förbudet var diskriminerande eftersom det inte gällde för 
inhemska försäljare av samma produkter. Den här typen av diskriminerande krav utgör 
ett allvarligt hinder mot företag som vill erbjuda sina tjänster i landet. 

SVERIGE 
 

46. I Sverige gäller olika anpassningstider beroende på om en utländsk väktare kommer 
från ett utomnordiskt land eller ej. Den här typen av diskriminerande krav utgör ett 
seriöst hinder för de bevakningsföretag som vill verka i Sverige. 

PORTUGAL 
 

47. I Portugal hindras utländska företag från att verka till följd av orimligt lång 
handläggningstid vid utfärdandet av olika blanketter som krävs för att företagaren ska 
slippa att betala dubbla sociala avgifter. Detta har lett till att företag tvingats tacka nej 
till uppdrag eftersom de annars skulle fått avstå från 30-40 procent av arvodet för 
arbetet. Den här typen av administrativt krångel utgör ett allvarligt hinder för de företag 
som temporärt vill erbjuda sina tjänster i Portugal. 

48. Enligt portugisiska bestämmelser kan inte byggnadstillstånd ges till företag som inte är 
registrerade i landet. Detta hindrar icke registrerade europeiska aktörer från att erbjuda 
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sina byggnadstjänster. Dessutom innebär det att utländska företag som vill få 
byggnadstillstånd tvingas hyra en portugisisk ingenjör med ett portugisiskt certifikat.  

49. I Portugal är det förbjudet för fastighetsmäklare att bedriva verksamhet utanför 
kärnverksamheten, som t.ex. fastighetsförvaltning eller städning. Detta förhindrar 
mäklare från andra medlemsländer, där det är tillåtet att arbeta inom skilda områden, att 
etablera sig i Portugal. 

IRLAND 
 

50. På Irland kräver myndigheterna att en byggställningsinstallatör kompletterar sin 
utbildning med en teoretisk utbildning och två års irländsk yrkespraktik för att få 
tillstånd att montera ställningar över 7 meters höjd. Den här typen av krav på utbildning 
och kvalifikationer utgör allvarliga hinder för företag som är lagligen verksamma i sina 
hemländer och vill erbjuda sina tjänster på Irland. 

UNGERN 
 

51. Enligt ungersk och polsk lag kan ett utländskt företag endast anlitas för byggarbete om 
det går att bevisa att det inte gick att hitta ett inhemskt företag för uppgiften. 

POLEN 
 

52. Enligt ungersk och polsk lag kan ett utländskt företag endast anlitas för byggarbete om 
det går att bevisa att det inte gick att hitta ett inhemskt företag för uppgiften. 

53. Reseföretag som vill anordna jaktresor i Polen måste vara registrerade i landet. 

CYPERN 
 

54. På Cypern kan endast fastighetsmäklare som är registrerade erbjuda sina tjänster. 
Endast personer som uppfyller vissa kriterier, som till exempel ett språktest, kan 
registreras. De som inte är registrerade riskerar åtal. Detta exkluderar mäklare som 
verkar lagenligt i andra länder.  

SLOVENIEN 
 

55. I Slovenien måste utställare på branschmässor anpassa allt marknadsföringsmaterial till 
slovenska, även om materialet riktar sig till internationella kunder.  

OSPECIFICERADE EXEMPEL 
 

56. I ett medlemsland är användande av ett analytiskt laboratorium i ett annat medlemsland 
endast möjligt om den typen av analys ”inte kan utföras” inom det egna landets 
territorium. 

57. En trädgårdsarkitekt som temporärt tillhandahåller en tjänst i ett annat medlemsland 
måste vara medlem i den nationella branschföreningen samt rätta sig efter landets alla 
yrkesregler. 

58. Ett medlemsland gör det omöjligt för dess medborgare att få tillgång till krypterade tv-
kanaler som är tillgängliga i andra medlemsländer eftersom kanaloperatörerna vägrar att 
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sälja eller hyra ut dekodrar till personer som inte är bosatta i de länder där dessa kanaler 
finns tillgängliga.  

59. Ett företag kan inte använda sin inkassobyrå om denna inte är registrerad i ett annat 
medlemsland eftersom reglerna för godkännande av inkassobyråer skiljer sig åt mellan 
medlemsländerna och ibland även från en region till en annan. 

60. I Europa varierar minimibeloppet för revisorers försäkringsskydd mellan 70 000 euro 
och 4 100 000 euro. 

61. När en resebyrå säljer hotellrum till andra byråer i ett annat medlemsland är resebyrån 
underkastad detta medlemslands reglering avseende mervärdesskatt. Detta ger i sin tur 
upphov till avsevärda praktiska problem. 

62. Ett stort antal patienter möter svårigheter när de ansöker om direktfakturering till 
nationella socialförsäkringssystem av sjukvårdskostnader som de ådragit sig i andra 
medlemsländer, vare sig dessa hänför sig till konsultation av läkare, 
tandvårdsbehandling, sjukhusbehandling eller avgiftningsbehandling.  

63. För att förenkla betalningar är det ofta nödvändigt att öppna ett bankkonto i det 
medlemsland där en tjänst tillhandahålls. Det innebär att uppgift måste lämnas om fast 
bosättning eller icke fast bosättning, vilket i sin tur ger upphov till självdeklaration och 
orsakar administrativa förseningar och kostnader. 

64. Många konsumenter beklagar att de inte har fri tillgång till både privata tv-kanaler och 
public service-kanaler som sänds via satellit. Program på dessa kanaler är krypterade för 
att förhindra att de ska kunna mottas utanför det medlemsland där sändaren är 
registrerad.  

65. En flygning från Rom till Bryssel går över nio olika kontrollcenter och alla dessa har 
olika regler och tillståndskrav. 

66. Vissa medlemsländer förbjuder uthyrning av tunga lastfordon som är registrerade i ett 
annat medlemsland än det som transportföretaget är registrerat i. Detta gör att dessa 
fordon inte kan användas för att transportera gods från ett medlemsland till ett annat. 

67. I ett medlemsland får lantmäteriverksamhet endast utövas av offentliga aktiebolag som 
besitter ett minimikapital, ställer en säkerhet och har ett visst antal anställda. Detta 
utesluter alla lantmätare som är registrerade i andra medlemsländer där de inte är 
underkastade liknande villkor och där de utövar sin verksamhet som egenföretagare.  

68. Införandet av euron har medfört en kraftig ökning av efterfrågan på gränsöverskridande 
transporter av sedlar och mynt, där en ökande andel av centralbankernas kontanter 
framställs i andra medlemsländer i euroområdet. Affärsbanker såväl som detaljister kan 
också behöva få kontanter transporterade till och från andra medlemsländer. Olikheter i 
de nationella reglerna för transport av kontanter utgör ett hinder att tillhandahålla denna 
typ av tjänst mellan medlemsländerna. 

69. Pensionsavgifter som gästarbetare har betalt enligt pensionsplan i medlemslandet där 
han eller hon har sin hemvist är inte nödvändigtvis avdragsgilla från skatt som är 
betalbar i det medlemsland där gästarbetaren utövar sin verksamhet. 

70. I vissa medlemsländer är det inte tillåtet för auktoriseringsorgan av biologiska produkter 
att erbjuda sina tjänster om de inte är registrerade i det enskilda land som berörs. Detta 
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förhindrar möjligheten att erbjuda en specialiserad tjänst vid gränsöverskridande 
verksamhet, och utgör ett hinder för försäljning av biologiska produkter. 

71. I vissa medlemsländer får vissa yrkesgrupper, till exempel advokater, inte kommunicera 
sin särskilda inriktning. Detta begränsar deras möjligheter att nå ut till nya kunder från 
andra medlemsländer. 

72. För finansiella tjänster krävs förhandsgodkännande i vissa medlemsländer. Detta gäller 
för somliga eller alla former av annonsering av särskilda eller alla typer av finansiella 
tjänster.  

73. I flera medlemsländer är tillhandahållandet av personal från tredje land underkastat 
villkoret att arbetarna i fråga har varit anställda av den utstationerande entreprenören 
under minst ett år. I vissa fall måste de även ha ett avtal på obestämd tid. Dessutom kan 
det ta lång tid att utfärda dokumenten som krävs för en sådan utstationering. 

74. Enligt italiensk lag måste alla elektriska ritningar för elektriska installationer i 
byggnader godkännas av en nationell myndighet före installationsarbetet. Därför 
godkänns bara ritningar gjorda av italienska företag.  

75. Ett företag inom avfallstransportering förhindras från att få hjälp av företagets 
miljökonsult på grund av att miljökonsulten inte är berättigad att tillhandahålla tjänster i 
andra medlemsländer. 

76. I ett medlemsland finns krav på att elektriker ska vara anslutna till en nationell 
branschförening och att en enskild fackman måste betala ett årligt bidrag på cirka 800 
euro till landet (tre gånger så mycket som han betalar i sitt eget land).  

77. Det visade sig vara ekonomiskt ofördelaktigt för ett fåmansbolag att utföra arbete i ett 
annat medlemsland för att kompensera en skyldighet att kvartalsvis betala alla sociala 
avgifter för sina anställda. Trots att företaget senare skulle ha fått tillbaka beloppet, 
skulle detta ha bundit upp för mycket likvida medel. 

78. För att installera en hiss krävdes att ett företag med tio dagars varsel var tvunget att 
fullborda en rad administrativa formaliteter (dokumentation till lokalt arbetsmiljöverk 
samt säkerhetsåtgärder och en skyldighet att tillhandahålla dokumentation på 
värdlandets språk) trots att företaget ansåg att de redan uppfyllt liknande krav i 
ursprungslandet. 

79. I ett medlemsland behövs upp till sju olika licenser för att öppna ett hotell eller en 
restaurang. Denna typ av regler hindrar företag från att bygga ut sin verksamhet.  

80. Vissa medlemsländer förbjuder all form av annonsering för särskilda yrken som läkare, 
revisorer och ingenjörer, osv. Detta förbud kan till och med förhindra en förmedling av 
sakuppgifter. 

81. Auktoriserade byggnadskontrollanter kan få upprätta projekteringar för en ny byggnad i 
ett medlemsland, medan endast arkitekter får göra detta i ett annat medlemsland.  

82. Ett företag i ett medlemsland som önskar öppna ett outlet-varuhus behöver bygglov, 
miljö-tillstånd och ett socioekonomiskt tillstånd, såväl som att detaljplaner måste iakttas 
som i vissa fall kan vara ytterst komplexa. Detta exkluderar företag som vill verka i 
landet. 

83. För ett företag tog det sex månader att förhandla om en tillståndsansökan i ett 
medlemsland vilket motsvarade i genomsnitt 65 000 euro för personal och rättsliga 
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avgifter. Utebliven vinst uppgick till flera miljoner euro och företaget var tvunget att 
starta ett ”expansion team” vars uppgift var att förhandla med medlemslandet i fråga. 

84. En återförsäljare i ett medlemsland som vill etablera sig i andra medlemsländer och till 
sin hjälp vill anlita sin mäklare, arkitekt, ingenjör, bank och försäkringsbolag från 
ursprungsmedlemslandet stöter på problem. Tjänstetillhandahållarna har antagligen inte 
tillstånden som krävs i de andra medlemsländerna. Därför försvåras och fördyras 
återförsäljarens nya etableringar vilket går ut över kunderna. 

85. I ett medlemsland är alla underleverantörer, inklusive de från andra medlemsländer, 
underkastade en regel som tillgodoser en presumtion om anställningsvillkor för alla 
entreprenörer hos den de ingår avtal med. Dessutom föreskrivs att de måste föra ett 
speciellt register över deras verksamhet i det landet.  

86. En advokat som önskar registrera sig i ett annat medlemsland måste upplösa sin 
enskilda firma i det ursprungsland som han eller hon redan är registrerad i eftersom 
advokater i de andra medlemsländerna endast får driva företag i aktiebolagsform. 

87. Ett medicinskt laboratorium ville etablera sig i ett annat medlemsland men stoppades 
eftersom medlemslandet inte tillät laboratorier att ha fler än en etablering. 

88. I en del medlemsländer har EU-medborgare fått betala olika inträdesavgifter till museer, 
på grund av nationalitet, eller olika avgifter för att delta i idrottsevenemang, såsom 
maratonlopp, på grund av vilket medlemsland de är bosatta i. 

89. En landskapsarkitekt som tillfälligt tillhandahåller en tjänst i ett annat medlemsland 
måste vara medlem i det medlemslandets nationella förening och följa landets 
yrkesregler. 
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