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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om hinder för handel och investeringar
(2011/2115(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av det avtal om tekniska handelshinder som antogs 1994 inom ramen för 
WTO:s Uruguayrunda 1,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om 
antaganden av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område för 
att säkerställa utövandet av gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, 
särskilt de regler som antagits i Världshandelsorganisationens regi2,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner, framför allt resolutionen av den 
13 oktober 2005 om möjligheterna till handelsförbindelser mellan EU och Kina3, 
resolutionen av den 1 juni 2006 om de transatlantiska ekonomiska förbindelserna mellan 
EU och Förenta staterna4, resolutionen av den 28 september 2006 om EU:s ekonomiska 
och kommersiella förbindelser med Indien5, resolutionen av den 12 oktober 2006 om EU:s 
ekonomiska och kommersiella förbindelser med Mercosur i syfte att ingå ett interregionalt 
associeringsavtal6, resolutionen av den 22 maj 2007 om EU i världen –
konkurrenskraftens externa aspekter7, resolutionen av den 19 juni 2007 om EU:s 
ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Ryssland8, resolutionen av den 
19 februari 2008 om EU:s strategi för att få till stånd marknadstillträde för europeiska 
företag9, resolutionen av den 24 april 2008 ”Mot en reformerad 
Världshandelsorganisation”10, resolutionen av den 5 februari 2009 om handel och 
ekonomiska förbindelser med Kina11, resolutionen av den 26 mars 2009 om ett 
frihandelsavtal mellan EU och Indien12, resolutionen av den 21 oktober 2010 om EU:s 
handelsförbindelser med Latinamerika13, resolutionen av den 17 februari 2011 om 
frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea14, resolutionen av den 6 april 2011 om den 
framtida EU-politiken för internationella investeringar 15, lagstiftningsresolutionen av den 
10 maj 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av 
övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredje 

                                               
1 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
2 EGT L 349, 31.12.1994, s. 71.
3 EUT C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
4 EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
5 EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 400. 
6 EUT C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
7 EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
8 EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 95.
9 EUT C 184 E, 6.8.2009, s. 16.
10 EUT C 259 E, 29.10.2009, s. 77.
11 EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 132.
12 EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 166.
13 EUT C 12 E, 15.1.2011, s. 256.
14 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0063.
15 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0141.
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länder 1, resolutionen av den 11 maj 2011 om läget i förhandlingarna om ett 
frihandelsavtal mellan EU och Indien2, resolutionen av den 11 maj 2011 om 
handelsförbindelserna mellan EU och Japan3, resolutionen av den 8 juni 2011 om 
handelsförbindelserna mellan EU och Kanada4 och resolutionen av den ... september 2011 
om en ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020–strategin5,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Ett 
konkurrenskraftigt Europa i världen – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och 
sysselsättningsstrategi (KOM(2006)0567),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln ”Handel, 
tillväxt och världspolitik: Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin 
(KOM(2010)0612), 

– med beaktande av rapporten från kommissionen till Europeiska rådet ”Hinder för handel 
och investeringar. Rapport 2011 – Öka marknadstillträdet tillsammans med strategiska 
ekonomiska partnerländer: Prioriteringar för att undanröja handelshinder”
(KOM(2011)0114),

– med beaktande av Copenhagen Economics rapport ”Assessment of barriers to trade and 
investment between the EU and Japan”, som offentliggjordes den 30 november 2009, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från 
utskottet för utveckling och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-…/2011), och av följande skäl: 

A. Det regelbaserade multilaterala handelssystemet, som upprättats genom 
Världshandelsorganisationen (WTO), är den lämpligaste ramen för att reglera och främja 
en öppen och rättvis handel.

B. EU bör även i fortsättningen prioritera insatser för att uppnå ett balanserat resultat från 
utvecklingsagendan från Doha. Om detta mål förverkligas skulle det främja 
utvecklingsländernas integration i det internationella handelssystemet och bidra till att 
förstärka multilaterala handelsregler mellan dess medlemmar.

C. WTO:s internationella handelsstatistik för perioden 2000–2009 visar en betydande ökning 
i handelsutbytet för de regioner som har öppnat sina marknader genom att avskaffa eller i 
hög grad minska handelshindren6.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0206.
2 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0224.
3 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0225.
4 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0257.
5 Antagna texter P7_TA-PROV(2011)….
6 Se även http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
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D. I kommissionens rapport om hinder för handel och investeringar 2011 finns exempel på 
hur EU:s marknadstillträde till olika länder i världen, inbegripet de industrialiserade 
länderna och de viktigaste tillväxtekonomierna samt WTO-medlemmar, i högre grad 
begränsas av olika icke-tariffära handelshinder än av handelstullar, som länderna 
successivt avstår från allteftersom globaliseringen framskrider.

E. EU-producenterna har sedan länge haft svårigheter med att registrera och försvara sina 
geografiska beteckningar i USA. USA anser att ett antal europeiska vinnamn är 
”semigeneriska” (t.ex. Champagne), trots den tänkbara skadan för de berörda generiska 
EU-beteckningarnas anseende och marknadsandel.

F. Svårigheterna för europeiska tillverkare på den japanska bilmarknaden beror också på det 
långsamma tempot i Japans antagande av relevanta internationella standarder. Japan har 
endast antagit 40 av FN/ECE:s 126 föreskrifter enligt 1958 års avtal, och det långsamma 
tempot i Japans antagande begränsar det ömsesidiga erkännandet av bestämmelserna i 
1958 års FN/ECE-avtal. Japans testcykel för att mäta utsläpp och bränsleeffektiviteten hos 
fordon gör det mindre troligt att europeiska fordon kan kvalificera sig för de japanska 
skatteincitamenten som bygger på miljöprestanda. 

G. Rysslands höjning av exporttullarna på export av koppar från 0 procent till 10 procent och 
på nickel från 5 procent till 10 procent sedan december 2010 har inneburit 
exportbegränsningar på viktiga råvaror för europeiska industrier, främst stålsektorn 1.

H. I över ett år har det varit praktiskt taget omöjligt att registrera europeiska kosmetiska 
produkter i Kina, särskilt sådana som innehåller nya ingredienser, eftersom Kina saknat 
både en rättslig definition av kosmetiska produkter och klara riktlinjer för själva 
förfarandet2.

I. I slutet av 2010 väcktes farhågor om rekommendationerna från den indiska 
regleringsmyndigheten för telekommunikation (TRAI) om en policy för tillverkning av 
telekommunikationsutrustning som skulle ge inhemskt tillverkade telekomprodukter 
förmånstillträde till marknaden, främst genom subventioner samt särskilda 
skattebestämmelser och bestämmelser om offentlig upphandling3.

J. Brister i skyddet och verkställigheten av immateriella rättigheter och den betydande 
eftersläpningen av registreringen av patent- och varumärkesansökningar för olika varor, 
inbegripet ytterligare diskriminerande krav för läkemedelsprodukter, har rapporterats av 
EU-företag vid införsel till den brasilianska marknaden. Förseningen av Brasiliens 
ratificering av protokollet till Madridöverenskommelsen och det faktum att landet inte har 
undertecknat internetfördragen från Världsorganisationen för den immateriella 

                                               
1 Se det beslut som antogs av den ryska regeringens kommission för åtgärder inom utrikeshandeln enligt den 
ryska regeringens dekret nr 892 och 893 av den 12 november 2010.
2 Efter ikraftträdandet i april 2010 av dekret nr 856 från december 2009, utfärdat av den statliga kinesiska 
myndigheten för livsmedel och läkemedel, måste kosmetiska produkter registreras. De problem som detta leder 
till för EU-företag har tagits upp i regleringsdialogen mellan EU:s generaldirektorat för hälso- och 
konsumentfrågor och den kinesiska myndigheten för livsmedel och läkemedel.
3 Rekommendationer från den indiska regleringsmyndigheten för telekom (Telecom Regulatory Authority of 
India, TRAI) om tillverkningspolicy för telekomutrustning av den 12 april 2011. 
(http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf)
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rättigheten(Wipo) påverkar det faktiska skyddet av immateriell äganderätt i landet, och 
sanktionerna är inte tillräckligt avskräckande för att bekämpa överträdelser av den 
immateriella äganderätten.

K. EU-exportörer möter många slags begränsningar på andra marknader, till exempel 
Vietnams begränsade införselställen och kravet på ytterligare dokumentation för import av 
vin och sprit, kosmetika och mobiltelefoner1, samt Ukrainas omständliga förfarande för att 
fastställa tullvärde, godtyckliga omklassificering av produkter samt höjningen av 
momsbetalningen på livsmedel, vin och sprit, kläder och maskiner.

L. EU bör aktivt försvara sina industrier så fort det behövs mot dess handelspartners 
överträdelser av överenskomna regler, WTO-standarder och principer. EU bör också 
använda alla till buds stående medel, inbegripet multilaterala och bilaterala mekanismer 
för tvistelösning samt WTO-förenliga handelspolitiska skyddsinstrument.

1. Europaparlamentet anser att den viktigaste regleringsprioriteringen för EU:s nya 
handelspolitik enligt Europa 2020-strategin bör vara att avskaffa eller minska 
icke-tariffära handelshinder och andra regleringsmässiga hinder.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt ta upp den stora variationen, 
tekniska komplexiteten och politiska känsligheten i icke-tariffära handelshinder som en 
del av en helhetsstrategi, inbegripet en utökad regleringsdialog med alla EU:s 
handelspartner, särskilt med dem som är av strategisk betydelse.

3. Europaparlamentet betonar att motverkandet av icke-tariffära handelshinder måste 
betraktas som en högprioriterad fråga på kommissionens agenda, särskilt genom 
harmonisering av tekniska bestämmelser i enlighet med internationella standarder.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med de utbredda och bestående 
problemen i alla plurilaterala och bilaterala handelsavtal, särskilt frihandelsavtalen, och se 
till att icke-tariffära handelshinder får minst lika stor uppmärksamhet som för närvarande 
frågan om avskaffandet av tariffer, särskilt i förhandlingarna med industriländer och 
tillväxtekonomier.

5. Europaparlamentet anser att parlamentet i fortsättningen bör fokusera på hur man tagit itu 
med icke-tariffära handelshinder vid utvärderingen av handelsavtal för att tillförsäkra 
europeiska exportörer och investerare, särskilt små och medelstora företag, tillträde till 
marknader i tredjeland.

6. Även om ingen direkt koppling för närvarande kan göras mellan å ena sidan vissa 
icke-tariffära handelshinder och andra regleringsmässiga hinder som EU-företagen möter 
när de försöker få tillträde till utländska marknader och å andra sidan verkliga förluster av 
arbetstillfällen i EU:s medlemsstater, anser Europaparlamentet att kommissionen i samråd 
med andra internationella organisationer bör undersöka om det finns något samband 
mellan vissa icke-tariffära handelshinder och verkliga förluster av arbetstillfällen.

                                               
1 Meddelande nr 197 utfärdat av Vietnam den 6 maj 2011 om införandet av två typer av krav för import av vin 
och sprit, kosmetika och mobiltelefoner, som trädde i kraft den 1 juni 2011.
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7. Europaparlamentet påpekar att kommissionen bör undersöka möjligheten att utveckla och 
inrätta en mekanism för tidig varning för att upptäcka icke-tariffära handelshinder och 
förstärka sina analysinstrument för en kvalitativ utvärdering av dessa handelshinder.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra regleringssamarbetet och 
konvergensen mellan regelverken med utgångspunkt i internationella standarder samt att 
om möjligt inleda en dialog om regleringsfrågor för att ta itu med befintliga eller 
potentiella framtida handelshinder för att begränsa tvister och därmed förknippade 
handelskostnader.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja spridningen av en ordning för 
offentlig upphandling som bygger på internationella normer och som har utvecklats i 
avtalet om offentlig upphandling samt att använda eller utöka den regleringsmässiga 
dialogen för att förbättra samarbetet om regelverket och avskaffa direkta och indirekta 
diskriminerande metoder.

10. Europaparlamentet uppmanar företagen och exportörerna inom EU att utnyttja de 
befintliga kanalerna, exempelvis klagomål om handelshinder eller klagomålsregistret i 
databasen om marknadstillträde, för att rapportera väsentliga skador till följd av alla slags 
handelshinder.

11. Europaparlamentet drar slutsatsen att handelspartnerna ömsesidigt bör komma överens om 
övergångsperioder för avveckling i fråga om beviljandet av marknadstillträde i känsliga 
sektorer och investeringar i dessa, eller i undantagsfall utesluta dem helt, för att till fullo 
utnyttja liberaliseringen av handeln i de länder som öppnar sina marknader, avskaffar 
tullar och icke-tariffära handelshinder.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

I. Inledning

Under årens lopp har jag blivit alltmer medveten om de olika hinder som försvårar 
internationell handel. Jag har ägnat min mandattid som ledamot av Europaparlamentet till att 
bekämpa protektionism i alla former. Jag anser att öppen och rättvis handel är det bästa sättet 
att garantera och upprätthålla lika villkor för europeiska företag som konkurrerar på global 
nivå. Jag har alltid varit en övertygad förkämpe för multilaterala handelssystem och de regler 
som fastställts inom ramen för WTO:s regelverk som det bästa sättet att sörja för att alla
globala handelspartner behandlas lika.

Av samtliga dessa skäl har jag bestämt mig för att titta närmare på frågan om de icke-tariffära 
handelshinder som europeiska företag och exportörer, handelsanalytiker och inte minst 
Europeiska kommissionen har identifierat som ett allt större hinder för fritt tillträde till 
partnerländernas marknader. För att ni ska förstå svårigheterna ska jag först definiera 
problemet, sedan ta upp svårigheterna med att lösa det med partnerlandet och till sist diskutera 
de rekommendationer som jag har lämnat i detta betänkande.

II. Definition av icke-tariffära handelshinder1

Med icke-tariffära handelshinder avses alla andra handelsbegränsande åtgärder än importtullar 
som begränsar importen. Icke-tariffära handelshinder diskuterades första gången som en del 
av WTO:s multilaterala handelsförhandlingar inom Tokyorundan från september 1973 till 
april 1979.

Det finns två huvudtyper av icke-tariffära handelshinder: Den första består av direkt 
prispåverkan, exempelvis exportsubventioner eller restitutioner, utjämningstullar och 
antidumpningstullar, manipulationer av växelkurser, metoder för importvärdering, 
tilläggstullar, utdragna tullförfaranden, sanitära bestämmelser, fastställande av 
minimiimportpriser, orimliga standarder och inspektionsförfaranden. Den andra består av 
indirekt prispåverkan, exempelvis importlicenser, importkvoter och ”frivilliga” 
exportbegränsningar. Detta kan kompletteras av begränsningar av distributionen eller andra 
icke-konkurrensmässiga metoder och förbud som också kan snedvrida handeln.

III. Frågans komplexitet

Icke-tariffära handelshinder är tekniska, komplicerade och politiskt känsliga eftersom 
regeringarna genomför många av dem i det så kallade allmänintresset. Tekniska 
bestämmelser, minimistandarder och certifieringssystem samt hälso- och konsumentsäkerhet 
behöver inte i sig utgöra handelshinder, eftersom de kan införas för att uppnå legitima 
politiska mål. Det är just på grund av deras potentiella legitima natur som politiska instrument 
av detta slag som de under vissa omständigheter missbrukas, och det är svårt att avskaffa dem. 
                                               
1 För mer information se WTO:s ordlista på adressen 
http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/ntbs_e.htm, eller OECD:s ordlista på adressen:
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837, eller Business Dictionary online på adressen: 
http://www.businessdictionary.com/definition/non-tariff-barrier-NTB.html
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Politiskt sett är icke-tariffära handelshinder ”heta potatisar” inom den globala handeln för att 
uttrycka sig milt. 

För att skilja de legitima säkerhetsåtgärderna från förtäckt protektionism anser jag att EU, 
som har exklusiv befogenhet i fråga om handel och investeringar, bör ta itu med icke-tariffära 
handelshinder som en del av en helhetsstrategi. EU bör kombinera diplomatiska insatser i nära 
samarbete med Europeiska utrikestjänsten med en förbättrad regleringsdialog med EU:s 
handelspartner, särskilt EU:s strategiska handelspartner, och på så sätt se till att frågan om 
icke-tariffära handelshinder prioriteras i samband med internationella förhandlingar där 
handelsfrågor och politiska frågor blandas.

IV. Rekommendationer för att förhindra och lösa problemet

A. Förebyggande åtgärder

Mitt mål är att se till att kommissionen aktivt avlägsnar eller åtminstone minskar den 
restriktiva inverkan av icke-tariffära handelshinder på europeiska företags tillträde till 
utländska marknader. Enligt min mening bör detta vara den främsta prioriteringen i EU:s nya 
handelspolitik inom ramen för Europa 2020-strategin. Kommissionen bör ta upp frågan om 
icke-tariffära handelshinder med alla EU:s handelspartner, framför allt med de strategiska 
handelspartner som EU huvudsakligen bedriver handel med. 

EU bör också noga överväga sina egna handelsåtgärder för att avskaffa alla illegitima hinder 
för öppen och fri handel och ta ledningen i kampen mot icke-tariffära handelshinder. 
Kommissionen bör dessutom ta upp problemet på sin WTO-dagordning. Den periodiska 
utvärderingen av befintliga WTO-avtal om tekniska hinder för handel1, som främjar 
internationella regleringsstandarder som gör det möjligt att skydda varje lands legitima 
intressen, bör användas för att ge möjlighet att pröva nya internationella standarder och god 
regleringspraxis. I detta syfte är det också lämpligt att främja harmoniseringen av tekniska 
bestämmelser och principen om ömsesidigt erkännande. 

Förutom offensiven på WTO-nivå vill jag rekommendera kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten att samarbeta med EU:s handelspartner för att aktivt bekämpa icke-tariffära 
handelshinder. Jag är medveten om uppgiftens svårighet, men detta är inte någon ursäkt för att 
inte ta itu med frågan i handelsförhandlingarna på bilateral eller plurilateral nivå. Särskild 
fokus bör läggas på alla EU:s pågående och framtida förhandlingar om frihandelsavtal. Jag 
betvivlar inte Europaparlamentets egen vilja att sätta denna fråga högt upp på sin politiska 
agenda vid utvärderingen av handelsavtal innan parlamentet ger sitt samtycke till avtalen. 

B. Korrigerande åtgärder

När det gälle frihandelsavtal mellan EU och tredjeländer är det viktigt att se till att dessa avtal 
ger tillräcklig ömsesidighet i marknadstillträdet och ömsesidiga fördelar för båda parter.
Dessutom anser jag att vi i varje frihandelsavtal bör överväga att inbegripa 
                                               
1 TBT-avtalet antogs 1994 som en del av WTO:s Uruguayrunda. Det uppdaterade ett tidigare avtal som ingicks 
1979 under Tokyorundan, överenskommelsen om tekniska handelshinder, som trädde i kraft den 1 januari 1980. 
TBT-avtalet finns på WTO:s webbplats på adressen http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
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skyddsmekanismer, bland annat lämpliga WTO-förenliga korrigerande åtgärder, för att 
förhindra skada eller hot om skada på europeiska företag, och även handelspartnerns legitima 
intressen, samtidigt som vi närmar oss frihandelsprincipen.

De bilaterala och plurilaterala förhandlingarna är också ett utmärkt tillfälle för kommissionen 
att intensifiera sitt regleringssamarbete med EU:s viktiga handelspartner som ett led i de 
högnivådialoger som bör äga rum för att främja konvergens och likvärdiga normer inom alla 
sektorer, inbegripet offentlig upphandling. Det slutliga målet är att begränsa tvisterna och 
EU-företagens kostnader utan att påverka kvaliteten på lagstiftningen.

För att öka både det allmänna medvetandet om icke-tariffära handelshinder och motivera 
företagen och offentliga myndigheter att bekämpa dem, bör kommissionen också samla in 
information från WTO, OECD och alla andra berörda internationella handelsorganisationer 
om det arbete som utförts eller pågår beträffande det eventuella sambandet mellan 
icke-tariffära handelshinder och förlust av potentiella marknadsandelar och om den inverkan 
som detta kan få i form av risk för eller verkliga förluster av arbetstillfällen. Här skulle jag 
vilja att kommissionen prövar möjligheten att utveckla och fastställa en tidig 
varningsmekanism för att upptäcka icke-tariffära handelshinder i syfte att förstärka befintliga 
analysinstrument för en kvalitativ konsekvensbedömning av problemet. Med tiden kan detta 
leda till att en resultattavla utformas med indikatorer för att mäta icke-tariffära handelshinders 
skadlighet baserat exempelvis på faktorer som definieras i artikel 10 i förordningen om 
icke-tariffära handelshinder1, som ligger till grund för klagomål om icke-tariffära 
handelshinder.

Kommissionen, dvs. generaldirektoratet för handel, bör genomföra en informationskampanj 
och regelbundet ordna seminarier för EU:s företag och exportörer för att vid behov hjälpa 
dem att framlägga klagomål om handelshinder. Det sistnämnda förblir ett viktigt instrument 
för att rapportera preliminära bevis för handelshinder eller andra otillbörliga handelsmetoder, 
exempelvis icke tariffära handelshinder som införs i ett annat land, och som skadar ett 
europeiskt företags affärsintressen inom EU eller i det främmande landet2.

V. Slutsats

Sammanfattningsvis kan sägas att fördelarna med en avreglering av handeln är mest 
uppenbara för de länder som har avskaffat tariffära och icke-tariffära handelshinder för att få 
de möjligheter som en öppen marknad ger, samtidigt som man uppväger eventuella negativa 
externa effekter av en utbredd liberalisering genom att ömsesidigt komma överens med sina 
handelspartner om vissa övergångsundantag. De senare kan ta formen av lämpliga 
infasningsperioder som skyddar vissa känsliga sektorer av respektive partners ekonomi så att 
de successivt kan anpassa och förbereda sig för global konkurrens innan de öppnas för den. 
Att hitta rätt balans mellan öppen handel och tillfällig stängning av marknaden är den svåra 
avvägning som EU:s handelsförhandlare måste sikta på i alla handelsförhandlingar, särskilt 
om frihandelsavtal. 

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december1994.
2 Den nödvändiga informationen om tekniska handelshinder finns på kommissionens webbplats (GD Handel) på 
adressen http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-barriers/complaints/


