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Byggmaterialindustriernas synpunkter på ungerskt förslag till exportrestriktioner för råvaror 

och byggprodukter, dnr 2021/01230  
 

Byggmaterialindustrierna är mycket bekymrade över de exportrestriktioner som Ungern förbereder, 

och motsätter oss starkt förslaget. Det är olyckligt att Ungern vill begränsa exporten till tredje land 

men än värre att göra det inom EU. Förslaget går helt emot grundläggande principer för EU:s inre 

marknad som tydligt slår fast att det råder fri rörlighet för varor utom i undantagsfall. Detta kan inte 

anses vara ett acceptabelt undantag, det är ren protektionism som sätter marknaden ur spel och 

låser in varor i ett land. Tillåts detta kan det sprida sig till andra EU-länder och hota fundamentet i 

den inre marknaden, vilket skulle skada näringslivet i hela Europa. Därför är det viktigt att den 

svenska regeringen tydligt markerar mot förslaget.  

Rent juridiskt kan konstateras att artikel 35 i EU-fördraget inte tillåter exportrestriktioner mellan EU-

länder. Artikel 36 ger medlemsstaterna rätt att vidta åtgärder med motsvarande verkan som 

kvantitativa restriktioner av allmänna, icke-ekonomiska skäl (t.ex. allmän moral, allmän ordning eller 

allmän säkerhet). Sådana undantag från den allmänna principen måste tolkas restriktivt, och 

nationella åtgärder får inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt 

begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. Slutligen måste åtgärderna direkt inverka på det 

allmänna intresse som ska skyddas och får inte gå utöver vad som är nödvändigt 

(proportionalitetsprincipen). 

Det är väldigt svårt att med ovanstående juridiska läge kunna se det ungerska förslaget som något 

som skulle vara ens i närheten av tillåtet enligt EU-rätten. 
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Byggmaterialindustriernas medlemmar 

 

Direktanslutna företag 

• Betongindustri AB 

• Celsa Steel Service AB 

• Cementa AB  

• Chimneytec 

• Combimix AB 

• Derbigum Sverige AB  

• EldochVatten AB 

• Icopal AB 

• Kingspan Insulation AB 

• Knauf Danogips GmbH 

• Moelven Wood AB 

• Monier Roofing AB 

• Nordic Waterproofing AB 

• Sand och Grus AB Jehander 

• Saint-Gobain Sweden, Weber 

• Saint-Gobain Sweden, Gyproc 

 

Medlemsorganisationer som anslutit sina medlemsföretag kollektivt  

• Golvbranschen 
• Nordic Galvanizers 
• IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige 
• Scandianvian Copper Development Association, SCDA 
• Skogsindustrierna 
• Stålbyggnadsinstitutet 
• Swedisol 
• Svensk Betong 
• Svensk Byggplåt 
• Svensk Ventilation 
• Svenskt Trä 
• Sveriges Bergmaterialindustrier 
• Sveff- Sveriges Färg och Limföretagare 
• TMF, Trä- och möbelföretagen 

 

http://www.betongindustri.se/
http://www.betongindustri.se/
http://www.celsa-steelservice.com/
http://www.cementa.se/
http://www.combimix.se/
http://www.icopal.se/
http://www.kingspaninsulation.se/
http://www.danogips.se/
http://www.monier.se/
http://www.trelleborg.com/sv/Waterproofing/SE/
http://www.heidelbergcement.com/se/sv/jehander/home.htm
http://www.weber.se/

