Har ert företag stött på handelshinder
eller hinder för investeringar i Indien?
Den 16-17 maj planeras ett handelsmöte på ministernivå (blandkommissionsmöte) mellan Sverige och
Indien äga rum. Under mötet, som kommer att äga rum i Indien, finns det möjlighet att ta upp
diskussion om olika handelshinder på en generell nivå men också om det är specifika problem som
företag mött i Indien.
Kommerskollegium har fått i uppdrag av UD att samla in de upplevda hindren som svenska företag
vill ska tas upp under mötet. Det kan gälla varuhandel, tjänstehandel eller investeringar. Det kan
handla om regler, krav eller åtgärder och hur dessa används eller en brist på regler. Exempel på
handelshinder är tullar, kvantitativa restriktioner, som tekniska föreskrifter, standarder och provning,
sanitära regler, offentlig upphandling, immaterialrätt, investeringshinder, hinder för tjänstehandel
m.m.
Om ert företag har handelshinder eller hinder för investeringar som ni vill ska tas upp under mötet är
vi tacksamma om ni har möjlighet att ge en tydlig beskrivning av dessa, gärna på engelska.





Vad gäller problemen?
Vilka varor/tjänster/investeringar är berörda?
Gäller problemen någon specifik lag eller reglering?
Har ert företag på egen hand klagat hos indiska myndigheter eller fått hjälp av den svenska
ambassaden eller EU kommissionen och har detta i så fall har gett något resultat?

Vi skulle även vilja veta hur ni ser på Indien som handelspartner
(marknad/leverantör/investeringsland) samt om ert företag har synpunkter på hur Indien genomför sina
åtaganden inom WTO.
För att vi snabbt ska kunna återkoppla till er är det viktigt att vi får rätt kontaktuppgifter till den/de
personer hos er som är ansvariga för uppgifterna.
Senast ett blandkommissionsmöte ägde rum mellan Sverige och Indien var 30 januari 2015.
Vi är mycket tacksamma för era svar senast den 27 mars 2017. Svaret kan lämnas via e-post till
annika.widell@kommers.se
Eller postadress:
Kommerskollegium
Annika Widell
Box 6803
113 86 Stockholm
Om ni har några frågor, välkommen att kontakta Annika Widell på tel: +46(0)8 690 48 44, eller epost: annika.widell@kommers.se
Vänligen
Annika Widell

Ert deltagande är helt frivilligt. Kommerskollegium är en myndighet och följer därför de svenska
offentlighets- och sekretessbestämmelserna. Vi är tacksamma om ni i ert svar anger vad ni anser vara
känsliga uppgifter. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd enligt förordningen (1982:668)
om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

