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Handla på nätet: Stopp för geoblockering och
omdirigeringar till nationella butiker
 
Goda nyheter för nätshoppare: slut på geoblockering och omdirigeringar till nationella
butiker. Reglerna som Europaparlamentet röstat igenom trädde ikraft den 3 december
2018.
 
Många européer handlar dagligen via nätet, allt från kläder och elektronik till möbler. 57 procent
av alla EU-medborgare handlade något på nätet 2017, och i Sverige var de så många som 81
procent. Att handla på nätet är inget som stannar vid gränsen, under 2017 kom en tredjedel av
handeln från återförsäljare i andra EU-länder. Men trots detta återstår många hinder för
nätshopparen.
 
Den 3 december började förordningen som sätter stopp för geoblockering att gälla. Enligt
förordningen måste återförsäljare ge konsumenter tillgång till varor och tjänster enligt samma
villkor över hela EU, oavsett var de kopplar upp sig ifrån. Ledamöterna godkände förordningen
den 6 februari 2018.
 
Vad är geoblockering? Varje begränsning som näthandlare applicerar på kunderna beroende
på nationalitet, bosättningsland eller varifrån kunden kopplar upp sig.
 
Exempel; om du befinner dig i Sverige, och vill handla från en tysk webbplats. Du fyller din
kundvagn, kontrollerar att du valt rätt storlek och klickar på ”köp”. Meddelandet ”Du kommer att
omdirigeras till den svenska versionen av den här webbplatsen” dyker upp på din skärm, och du
hamnar helt plötsligt på den svenska sidan av webbplatsen där din vara inte finns. Denna
omdirigering är ett av många hinder för den som shoppar via nätet att fritt välja vilken butik de
vill handla ifrån. 
 
Andra typer av kunddiskriminering kan handla om:
 

att webbplatsen inte accepterar betalkort från andra länder 
att kunden inte kan registrera sig på webbplatsen på grund av sin fysiska adress eller
varifrån han eller hon kopplar upp sig från, t.ex. baserat på IP-numret.
 

En studie från EU-kommissionen som analyserade tusentals webbplatser över hela EU
upptäckte att i bara 37 procent av fallen kunde köpare från ett annat EU-land genomföra köpet
av varan de önskade. I resten av fallen upplevde köparen någon typ av begränsning, det vi
kallar geoblockering.

Artikel
03-12-2018 - 19:08
Referensnummer: 20180126STO94142

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018R0302
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180202IPR97022/parliament-votes-to-end-barriers-to-cross-border-online-shopping
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Varför parlamentet stoppar geoblockering Europaparlamentet har velat stoppa
diskrimineringen så att människor ska kunna dra nytta av den integrerade gemensamma
marknaden, både online och offline.
 
Roza Thun (EPP, Polen) ansvarade för lagstiftningens behandling i Europaparlamentet.
 
– Efter roamingen, och portabiliteten (reglerna för att ta med sig streaminginnehåll till andra EU-
länder), är jag väldigt stolt över att vi, i samarbete med EU-kommissionen, lyckade hitta en
lösning på problemet med geoblockering. Det kommer att gagna miljoner medborgare, sade
hon.
 
De nya reglerna kommer att gälla en rad olika varor och tjänster, inklusive:
 

fysiska varor, såsom möbler och elektronik 
tjänster på nätet, såsom molntjänster och webbhotell 
underhållningstjänster, till exempel biljettförsäljning till nöjesparker och konserter
 

Vad händer med geoblockering från andra produkter? Europaparlamentet har säkerställt att
EU-kommissionen kommer att genomföra en utvärdering av hur stoppet för geoblockering
fungerat inom två år. Kommissionen ska då beakta upphovsrättsskyddat material, såsom e-
böcker och andra audiovisuella produkter, vilka för närvarande exkluderas från reglerna.
 
Mer information
Pressmeddelande: "Online shopping across the EU to be easier from 3 December", 2018-11-
30 (en)
Betänkande om förordningen om åtgärder mot geoblockering och andra former av
diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den
inre marknaden
Temasida: Den digitala inre marknaden

Följ ärendet från förslag till beslut (en)

Europeiska kommissionen: geoblockering (en)

Att handla på nätet tillhör vår vardag
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/geo-blocking-and-online-shopping_N01-PUB-181203-GEOB_ev
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181129IPR20509/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181129IPR20509/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0172+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0172+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0172+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/20150625TST70823
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-geo-blocking
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-geo-blocking
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-geo-blocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking


Mot slutet för geoblockering inom EU
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/towards-the-end-of-geoblocking-in-europe

Artikel

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 3


