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Förkortningar

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement 

CRTA Committee on Regional Trade Arrangements

DSB Dispute Settlement Body

DSU Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of 

Disputes 

EU Europeiska unionen

EU-domstolen Europeiska unionens domstol

FEU Fördraget om Europeiska unionen

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

GATT General Agreement on Tariff and Trade 

GATS General Agreement on Trade in Services

HS Harmonised Commodity Description and Coding System

ITO International Trade Organisation

NAFTA North American Free Trade Agreement

SSNIP Small but Significant, Non-transitory Increase in Price

SPS Agreement The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 

TPRM Trade Policy Review Mechanism

TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

WTO World Trade Organization
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Både WTO och EU har som mål att sänka eller ta bort tullar och motverka protektionism. 

Varför är detta en bra sak? Svaret finns inom ekonomisk teori. I ekonomi finns en teori om 

"komparativa fördelar"1, vars innebörd är att man är mest effektiv med sina resurser när man 

specialiserar sig i det man är bra på och byter till sig det man är dålig på.2 Detta beror på att 

när vi agerar i marknaden så agerar vi med begränsade resurser. Ingen har oändligt med tid, 

pengar eller material, utan när vi gör val så väljer vi även alltid bort någonting. Till exempel, 

ifall vi väljer att spara pengar på taxi genom att cykla istället så har vi spenderat tid för att 

spara pengar. Våra resurser är alltid begränsade, och när vi gör ett val istället för ett annat 

betalar vi med det som kallas "alternativkostnader"3, det vill säga det vi bytte bort när vi 

gjorde vårt val.4 Vid industriell produktion finns alltid en alternativkostnad. Det är därför det 

lönar sig att man producerar det man är bäst på, för genom att göra det så kommer man att 

producera den största mängden värde man är kapabel till. Eftersom man maximerat sina 

resurser så har man mera värde att handla med. Detta leder till att den totala välfärden ökar för

de som bedriver handel med varandra. Detta är principen om "komparativa fördelar" och 

varför vi vill idka handel med varandra.5

Vilken roll spelar internationella avtal i detta? Låt oss först studera vad som händer när 

man påverkar marknaden med skyddsåtgärder. Kom ihåg att försäljning av varor inte är en 

automatisk process, utan den styrs av utbud och efterfrågan. Som diskuterats i förra stycket 

vill vi vara så effektiva som möjligt för att optimera våra resurser. Vad händer då när 

myndigheterna i ett land stiger in och påverkar marknaden? En tull kan användas för att 

skydda inhemska produkter från konkurrenter utomlands. Följden av tullen blir att en 

importerad produkt måste vara billigare än den inhemska produkter plus tullkostnaden för att 

den importerade produkten ska kunna konkurrera på marknaden i det landet. Regeringen och 

inhemska producenter kanske kan göra en vinst på en tull, men tullen är en kostnad som 

påläggs konsumenterna som tvingas betala extra för sina varor, vilket leder till att den totala 

välfärden sjunker i samhället. En tull kan alltså orsaka ineffektivitet på marknaden.6 Eftersom 

handel är ett utbyte mellan två parter känns även effekten av tullar hos exportlandet, där den 

1 "comparative advantage"
2 Krugman, Paul R. & Wells, Robin, Microeconomics, 3. ed., Worth Publishers, New York, NY, 2012, s. 33-

36.
3 "opportunity cost"
4 Krugman & Wells, Microeconomics, s. 6-8.
5 ibid., s. 212-220.
6 ibid., s. 228-230.
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exporterande industrin inte kan sälja lika många av sina produkter utomlands på grund av 

tullen. Den totala välfärden minskar alltså för båda länderna. Ändå kan politisk opinion sätta 

tryck på beslutsfattarna att skydda den inhemska industrin, vilket motiverar länder att skapa 

tullar och andra handelshinder. Hur ska då ett land bära sig åt för att skapa en väg för sina 

exportörer? Svaret på detta är internationella avtal. Genom att avtala om att inte ha tullar och 

andra importhinder kan länder bana väg för fri handel.7

WTO och EU är båda skapade med dessa ekonomiska teorier i åtanke. I ingressen till 

WTO-avtalet sätter man ett tydligt mål att öka välfärden i världen genom att minska på tullar 

och andra hinder för världshandeln. I EU pekade "Spaakrapporten", som kom att utgöra 

grunden för Romfördraget 1957, på fördelarna med en gemensam marknad, vilket motiverade

skapandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen vars kärna var en gemensam europeisk 

marknad utan tullar.8

Att motarbeta handelshinder är inte lika enkelt som det låter. Det krävs ett sofistikerat 

regelverk för att kunna fånga upp alla de saker som kan påverka frihandel medvetet eller 

omedvetet. Samtidigt är frihandel en delikat balansgång för länder. De är ofta fångade mellan 

en önskan om frihandel och interna politiska intressen.9 Både WTO och EU har gjort sina 

försök, och som en del av den processen så har de två organisationerna haft en inverkan på 

varandra. Mitt arbete kommer att fokusera på att klarlägga det särskilda förhållande som 

WTO och EU delar och sen jämföra vad de i praktiken gjort med sina regelverk.

7 ibid., s. 232-234.
8 Schütze, Robert, European constitutional law, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, s. 18-19.
9 Bossche, Peter van den & Zdouc, Werner, The law and policy of the World Trade Organization: text, cases 

and materials, 3. ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2013, s. 22-26.
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1.2. Syfte

Mitt syfte med det här arbetet är att göra en komparativ studie av WTO och EU. Jag kommer i

stora drag att beskriva de två organisationerna för att visa vad de har gemensamt, vad som är 

olika och vad deras förhållande till varandra är. Efter det kommer jag att jämföra hur WTO 

och EU hanterat nationell behandling med speciellt fokus på termen "lika produkt" för att 

studera hur organisationernas rättspraxis i praktiken skiljer sig åt.

Min frågeställning i det här arbetet kommer att vara:

1. Är WTO och EU jämförbara?

2. Vad är WTO och EU:s förhållande?  Hur skiljer sig EU från andra regionala 

handelsavtal som omfattas av WTO regler?

3. Vad är lika och olika i WTO:s och EU:s rättspraxis om "lika produkt"? 

1.3. Metod

Jag kommer att använda komparativ rätt som metod för mitt arbete. Komparativ rätt är studien

och jämförelsen av olika rättssystem. I sin enkelhet går komparativ rätt alltså ut på att först 

beskriva två eller flera rättssystem, och sen jämföra dem.10 I mitt fall är mina två rättssystem 

WTO- och EU-rätten. Jag kommer att strukturera uppsatsen på det sättet att i första kapitlet 

beskriver jag WTO- och EU:s rättssystem och i det andra kapitlet väljer jag ett 

jämförelseföremål som jag använder för att jämföra WTO- och EU-rätten. 

I första kapitlet beskriver jag WTO- och EU-rätten. Jag går först igenom WTO- och EU-

rättens källor, institutioner och historia. Sen fortsätter jag med att studera mera övergripande 

hur de två organisationerna påverkar varandra. Slutligen visar jag hur WTO-rätten vanligen 

förhåller sig till regionala handelsavtal för att visa hur EU har ett särpräglat förhållande till 

WTO.

I andra kapitlet jämför jag WTO- och EU-rätten. För att utföra jämförelsen kommer jag 

att använda "nationell behandling" och konceptet om "lika produkter" som mitt 

jämförelseobjekt. Jag går igenom vad nationell behandling och lika produkt är, hur WTO 

respektive EU har utformat sina regler om dessa och hur rättspraxisen i området ser ut. Jag 

kommer även att ta upp den ekonomiska definitionen och tillämpningen av "lika produkt" 

eftersom detta gör det enklare för mig att analysera den gällande rätten och för att det även ger

läsaren ett vidare perspektiv av "lika produkt", vilket gör det enklare för läsaren att se hur 

10 Jansen, Nils, Comparative Law and Comparative Knowledge, i Reimann, Mathias & Zimmermann, 
Reinhard (ed.), The Oxford handbook of comparative law, Oxford Univ. Press, Oxford, 2006, 305-338, s. 
306-309.
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reglerna i nationell behandling är speciella.

Jag avslutar mitt arbete med en analys där jag går igenom vad jag funnit och vilka 

slutsatser jag gjort.

Resten av det här avsnittet kommer att användas för att diskutera de metodiska tekniker 

jag kommer att använda och hur jag planerar lösa metodiska problem. Jag kommer även 

diskutera hur jag valt att avgränsa mitt arbete.

När den komparativa juristen beskriver rätten ställs han inför en mängd problem. Ett av 

de problem som den komparativa juristen möter först är att förstå de rättssystem som juristen 

vill beskriva. Det finns röster som säger att ett visst rättssystem är född ur en viss rättskultur, 

och att rättskulturer är distinkta från varandra. För att faktiskt förstå ett rättssystem krävs 

därför att juristen har fullständig kunskap om den kringliggande rättskulturen som format 

rättssystemet, annars kommer den komparativa juristen misstolka det främmande materialet 

eftersom denne saknar den rätta kulturella kontexten för att kunna tolka det. Beroende på vem

man frågar så finns det de som endera säger att detta är ett oundvikligt resultat eller att det är 

möjligt att tolka främmande rätt förutsatt att man fördjupar sig tillräckligt i kulturen.11 Mera 

handfasta faror med komparativ rätt är problem som att den komparativa studien lätt blir ytlig 

eftersom den komparativa juristen inte har tid att fullt sätta sig in de system som denne 

studerat. Ett relaterat problem till detta är risken att den komparativa juristen misstolkar det 

främmande materialet på grund av saker som andrahandskällor eller språksvårigheter. 

Speciellt språkfrågan är ett problem eftersom lika ord inte behöver betyda samma sak när man

flyttar sig från ett rättssystem till ett annat. Slutligen är den största faran med komparativa 

rättsstudier att juristen inbillar sig likheter där sådana inte finns.12 Hur inverkar de här 

problemen på mitt arbete?

I mitt fall har jag studerat främst svensk rätt under min studietid. En viss del av mina 

studier har varit särskilt riktade mot EU-rätten, och jag har även studerat en mycket liten del 

internationell handelsrätt. Kan jag tolka mitt material eller är det omöjligt för mig? 

Språkfrågor är en kategori i sig, och de kommer jag att diskutera längre ner i metodavsnittet. 

Vad gäller faran för ytlighet hoppas jag hantera den genom att avgränsa mig till ett mycket 

snävt område inom WTO- och EU-rätten. Mera om min avgränsning diskuteras längre ner i 

metodavsnittet. De kvarstående problemen är faran att jag inbillar mig likheter där de inte 

finns och att jag helt enkelt inte kan förstå främmande rätt på grund av att jag saknar den rätta 

11 Cotterrell, Roger, Comparative Law and Legal Culture, i Reimann, Mathias & Zimmermann, Reinhard (ed.),
The Oxford handbook of comparative law, Oxford Univ. Press, Oxford, 2006, 709-737, s. 721-726.

12 Watson, Alan, Legal transplants: an approach to comparative law, 2nd ed., University of Georgia Press, 
Athens, Ga., 1993, s. 11-15.
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kulturella kontexten. De här två problemen kan förhoppningsvis lösas genom att jag söker 

svar hos komparativ rättsmetod som inte ser främmande rättskulturer som ett hinder. Jag talar 

då om studien av "legal transplants".

Teorin om legal transplants utgår från att rättssystem inte är självständiga och isolerade 

system, utan att de ofta lånar rättsregler från andra rättssystem. De som studerar legal 

transplants anser att lånande av rättsregler är enormt vanligt och en stark drivkraft bakom 

rättsutveckling.13 Rättskulturens roll är undanskymd, och det finns ingen "folkvilja" som styr 

hur lagen kommer att utformas, utan lagar kan överleva i olika regioner fastän olika 

förutsättningar råder. Istället är det som styr skapandet av lagar de auktoriteter som gör 

medvetna val om att skaffa, behålla eller göra sig av med lagar. Rättskulturens roll i detta blir 

att vara avgörande för beslutsfattarnas val av vilka lagar de väljer att anta, samt hur de tolkar 

dessa lagar.14 Det här sättet att se på rätten och hur rätt skapas tycker jag passar mitt arbete 

utmärkt, för som läsaren kommer att se senare i det här arbetet så innehåller WTO- och EU-

rätten regler de lånat av andra. Faktumet att jag senare kommer att kunna konstatera en direkt 

relation mellan de två rättssystemen gör att jag inte behöver oroa mig för att jag inbillar mig 

att det finns likhet mellan dem när jag jämför dem.

Vad är då en jämförelse? En jämförelse är när man studerar likheter och olikheter 

mellan olika faktum. För att jag ska kunna göra detta är det inte tillräckligt att jag enbart säger

att två saker är lika eller olika. Detta ger nämligen inte tillräckligt med meningsfull 

information. För att skapa meningsfull information kan jag inte bara konstatera att två saker är

lika eller olika, jag måste även beskriva hur denna likhet eller olikhet artar sig och jag måste 

försöka kvantifiera likheten eller olikheten.15 Till exempel, låt oss anta att jag jämför ett par 

bebisar. Jag konstaterar att bebisarna är lika i det att de båda kan prata. Samtidigt konstaterar 

jag att den ena bebisen har ett större ordförråd, vilket gör bebisarna olika, för den ena bebisen 

pratar "bättre" än den andra.

Det finns dock ett problem när jag vill göra en jämförelse. Eftersom mitt ämne inte hör 

till de empiriska vetenskaperna kan jag inte enkelt mäta en skillnad. På grund av detta kan jag 

inte enkelt uttrycka mig objektivt. Innebär inte det att jag bara uttrycker en personlig åsikt 

ifall jag försöker mäta en skillnad mellan två saker genom att säga att den ena är ”större” eller

”bättre” än den andra? Den komparativa rätten försöker lösa det här problemet genom att 

försöka hitta grunder som de flesta personer kan komma överens om. Detta uppnås genom att 

den komparativa juristen delar med sig av sitt perspektiv och sitt epistemologiska intresse till 

13 ibid., s. 95-101.
14 ibid., s. 107-108.
15 Jansen, Nils, Comparative Law and Comparative Knowledge, s. 310-312.
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läsaren. Detta gör att när den komparativa juristen sen indirekt hänför till något fakta som 

"större" eller "bättre" än något annat fakta, så är den komparativa juristen möjligen 

fortfarande subjektiv, men han är inte arbiträr eftersom han låtit läsaren förstå hur han 

kommer till sin ståndpunkt och varför han gör den bedömning han gör.16

En annan fråga jag måste besvara är att de två objekt jag jämför faktiskt är två olika 

objekt. Det är ingen poäng att jämföra identiska saker. Vanligen är det rätt självklart att två 

olika saker är olika objekt, men i det här fallet bör jag vara uppmärksam på att EU är ett 

regionalt avtal och medlem i WTO.17 Teoretiskt finns det alltså en risk att EU är i ett 

underordnat förhållande till WTO och enbart avspeglar WTO:s regler. För att bevisa att detta 

inte stämmer kommer jag i första kapitlet när jag beskriver WTO- och EU-rätten även att visa 

hur EU är självständigt från WTO.

När man jämför två saker är det viktigt att man väljer något tertium comparationis, 

vilket är det som de föremål man jämför har gemensamt. Tertium comparationis är "det som 

räknas" och vad som är viktigt för den komparativa juristen eftersom genom sitt val av 

tertium comparationis hoppas juristen skapa ny kunskap med sin jämförelse.18 I mitt fall så är 

mitt tertium comparationis WTO- och EU-rättens "nationell behandling"-regler och konceptet

om "lika produkt". Anledningen till varför jag valt just denna del av WTO- och EU-rätten är 

att EU:s regler om "nationell behandling" är inspirerade av WTO-rättens regler om "nationell 

behandling", och genom att jämföra dem hoppas jag kunna ge lite ljus på hur WTO- och EU-

rätten inverkar på varandra.

Ett praktiskt problem jag måste bemöta är språkfrågor. Både WTO och EU har flera 

officiella språk. I WTO är de officiella fördragsspråken engelska, franska och spanska. Alla de

officiella språken är autentiska och fördragen ska därför ha samma betydelse oavsett språk. I 

praktiken betyder detta att man bör vara försiktig med hur mycket tyngd man sätter på en 

ordagrann tolkning av fördraget.19 EU har också flera officiella språk, i detta fall 24 stycken. 

Likt i Appellate Body försöker EU-domstolen hålla tolkningen lika inom alla språken.20 

Mycket av det material jag kommer att använda från WTO och EU är skrivet på engelska, 

men jag skriver mitt arbete på svenska. Jag kommer alltså att vara tvungen att göra ett 

tolkningsarbete medan jag skriver. 

16 ibid., s. 312-314.
17 Regional Trade Agreements Information System, World Trade Organization, 2016, 

[http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx], (2016.02.07).
18 Jansen, Comparative Law and Comparative Knowledge, s. 314-315.
19 Matsushita, Mitsuo, Schoenbaum, Thomas J. & Mavroidis, Petros C., The World Trade Organization: law, 

practice, and policy, 2. ed., Oxford University Press, Oxford, 2006, s. 26-27.
20 Arnull, Anthony, The European Union and its Court of Justice, 2. ed., Oxford University Press, Oxford, 

2006, s. 607-611.

8

http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx


Det finns i princip två metoder att lösa språkproblemen inom den komparativa rätten. 

Endera tolkar jag främmande ord och koncept till det närmaste motsvarande svenska ordet 

eller så låter jag ordet stå oöversatt och markerar detta med kursiverad stil för att 

uppmärksamma läsaren om ordets främmande ursprung. Båda systemen har sina problem. Om

jag tolkar det främmande ordet till svenska kan en del av betydelsen förloras eftersom legala 

koncept inte bara kan tolkas från deras ordagranna betydelse, utan måste även tolkas utifrån 

rättens kringliggande grammatik, kultur och mentalitet. Om jag lämnar det främmande ordet 

skrivet i sitt originalspråk finns det däremot en risk att läsaren inte kan förstå det främmande 

ordets egentliga betydelse.21 Jag kommer att använda båda systemen i mitt arbete. Jag 

använder översättningar när jag tror att det inte riskerar orsaka förvirring hos läsaren, och i 

annat fall använder jag mig av den senare metoden. I vissa fall när jag översatt en teknisk 

term kommer jag även att presentera den engelska termen i en fotnot för att försäkra mig om 

ingen begreppsförvirring uppstår.

Det finns ett antal tekniska termer som återkommer ständigt i mitt arbete. De är "like 

produkt", "directly competitive or substitutable product", "similar (domestic) products", och 

"national treatment". Eftersom de är återkommande och viktiga för förståelsen av mitt 

material kommer jag nu visa hur jag översatt dem och vad grunden till min val varit. 

"Produkts" kan översättas som "produkter" eller "varor". Inom EU verkar det som 

termen "varor" har varit den föredragna svenska översättningen eftersom det är den som 

använts i svenska artikel 110 FEUF. När jag talar om EU:s "similar products" väljer jag då att 

hålla mig nära artikel 110 FEUF:s tolkning. Hos WTO så verkar det som att "products" och 

termen "goods" (som också kan översättas till varor) är relativt utbytbara.22 Därför verkar det 

för mig som att det inte är någon stor skillnad vilken av termerna "vara" och "produkt" som 

används på svenska vad gäller WTO-sidan, och jag väljer därför "produkter" som mera liknar 

det engelska ordet och för att enklare skilja det från EU-termen.

"Competitive or substitutable" används främst i WTO, men termen har även använts av 

EU-domstolen. "Competitive" kan översättas som "tävlande" eller "konkurrerande". Om man 

jämför de svenska översättningarna av mål från EU-domstolen kan man se att "competitive" i 

det här fallet syftar till termen "konkurrerande". På samma sätt går det att se att 

"substitutable" verkar syfta till produktens "utbytbarhet".23 "Directly" översätts på svenska till 

21 Grosswald Curran, Vivian, Comparative law and language, i Reimann, Mathias & Zimmermann, Reinhard 
(ed.), The Oxford handbook of comparative law, Oxford Univ. Press, Oxford, 2006, 675-707, s. 677-678.

22 Munro, James, Pushing the Boundaries of ‘Products’ and ‘Goods’ under GATT 1994: An Analysis of the 
Coverage of New and Unorthodox Articles of Commerce, Journal of World Trade, vol. 47, no. 6, 2013, 1323-
1348, [https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2013044], (2016.02.01).

23 jfr. "competitive and substitution relationships between the beverages" med "konkurrens- och 
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"direkt" eller "genast", men jag väljer här att använda "direkt" eftersom det mest liknar det 

engelska ordet och därför borde orsaka minst förvirring. 

"Similar" har i den svenska versionen av artikel 110 FEUF översatts som "liknande". 

Notera att man i artikel 110 FEUF skriver om "liknande inhemska varor". Jag kommer dock 

att undvika att upprepa "inhemska" i onödan eftersom det är underförstått som en del av 

kontexten när man talar om liknande varor.

Termen "national treatment" används i titlar för lagtexterna, men inte i själva lagtexten. 

"National" har översättningen "nationell" och "treatment" har översättningen "behandling" på 

svenska. 

Jag kommer därför att hänföra till WTO:s "like product" som "lika produkt". EU:s 

"similar products" kommer att kallas för "liknande varor". "Directly competitive or 

substitutable products" kommer att översättas som "direkt konkurrerande eller utbytbara 

produkter". "National Treatment" kommer att översättas till "nationell behandling".

En övrig sak om språket i arbetet är att jag kommer att benämna Europeiska unionen 

som just "Europeiska unionen" eller "EU" även när jag skriver om EU i äldre fall då det 

tekniskt korrekta namnen var Europeiska ekonomiska gemenskapen och senare Europeiska 

gemenskapen. Detta är bara för att undvika förvirring hos läsaren och göra så att texten flyter 

bättre. Likaså kommer jag hänföra till artikel 110 FEUF som artikel 110 FEUF även när målet

är äldre än Lissabonfördragen och domstolen egentligen talar om artikel 110 FEUF:s 

föregångare artikel 95 i Romfördraget eller artikel 90 i Amsterdamfördraget. Detta är enbart 

för att underlätta för läsaren. Det materiella innehållet i artikel 110 FEUF har inte ändrats sen 

Romfördraget (med undantaget att ett tredje stycke om nationell harmonisering tagits bort i 

senare fördrag), så jag bedömer att risken att den här felbenämningen skulle förvirra läsaren 

eller leda till fel resultat är ytterst låg.  

Rättsfall kommer att namnges informellt i texten med kursiverad stil. Valen av namn är 

baserat på hur litteratur hänför till målet. Mål från WTO kommer att använda sina engelska 

namn medan mål från EU kommer att ha sina svenska namn. Till exempel: Japan – Taxes on 

Alcoholic Beverages II eller Kommissionen mot Sverige. I fotnoterna kommer jag att använda 

engelska beteckningar på allt utländskt material eftersom jag anser att detta underlättar 

sökningen för de som vill undersöka materialet närmare. 

Mitt material kommer att bestå av lagtexter från WTO, EU och andra internationella 

avtal, rapporter från WTO:s paneler och Appellate Body samt rättsfall från EU-domstolen, 

utbytbarhetsförhållandena för de ifrågavarande dryckerna", från mål 168/78, Europeiska gemenskapernas 
kommission mot Frankrike, ECLI:EU:C:1980:51, punkt 41, och mål 171/78, Europeiska gemenskapernas 
kommission mot Konungariket Danmark, ECLI:EU:C:1980:54, punkt 33.
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rapporter och förslag sammansatta av olika organ från de respektive organisationerna, 

material från de respektive organisationernas hemsidor och slutligen referentgranskad doktrin 

i form av böcker och artiklar. Som stöd för de översättningar jag gjort så har jag använt 

webbsidan bab.la.24 

1.4. Avgränsning

Vad gäller avgränsning av mitt arbete så måste man hålla isär den beskrivande delen från den 

jämförande delen av arbetet. 

I det beskrivande kapitlet kommer jag som nämnt ge en större bild av WTO- och EU-

rätten samt även sätta dem i större internationell kontext. 

I det jämförande kapitlet kommer jag däremot att avgränsa mig till att studera hur lika 

eller konkurrerande produkter bestäms enligt reglerna för nationell behandling i artikel III.2 

GATT och artikel 110 FEUF. Undantaget är att jag även kommer att beskriva "lika produkt" i 

ekonomisk bemärkelse i pedagogiskt syfte eftersom det gör det enklare att förstå 

domstolarnas rättspraxis om man är bekant med detta.

 Artikel III GATT och artikel 110 FEUF innehåller även andra test för nationell 

behandling, som till exempel om den anklagade åtgärden har en skyddande effekt. Jag 

kommer efter min bästa förmåga att försöka undvika att blanda in de andra testen som finns i 

artiklarna, men jag förvarnar läsaren om att detta inte alltid är så lätt eftersom det finns 

tillfällen då de olika testen flyter in i varandra i rättspraxisen.

24 Om oss, bab.la, 2016, [http://sv.bab.la/om-oss/], (2016.01.03).
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2. WTO och EU

2.1. WTO:s historik

För att förstå WTO:s och EU:s förhållande till varandra måste man börja med att titta bakåt i 

tiden då de två organisationerna först skapades. Därför kommer jag att börja med en kort 

historik innan jag går in på de mera tekniska detaljerna.

Efter andra världskriget försökte de allierade nationerna bilda en 

världshandelsorganisation vid namnet International Trade Organization, även kallat ITO. 

Projektet föll dock samman 1948 när USA inte godkände avtalet. Kvar var det allmänna tull- 

och handelsavtalet GATT 1947 som hade signerats året innan i förberedelse inför ITO. I 

frånvaron av ITO kom GATT 1947 att börja fungera som substitut för en riktig 

världshandelsorganisation.25 

Ursprungsmedlemmarna till GATT 1947 var Australien, Belgien, Brasilien, 

Burma,Ceylon, Chile, Cuba, Frankrike, Indien, Kanada, Kina, Libanon, Luxemburg, 

Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Storbritannien, Sydrhodesia, Sydafrika, Syrien,

Tjeckoslovakien och USA.26 Antalet medlemmar kom att öka genom åren som GATT 1947 

var aktivt.27 Under GATT 1947:s tid utfördes även åtta stycken lyckade handelsförhandlingar, 

så kallade "rundor". Rundorna fördjupade GATT samarbetet.28

GATT 1947 hade sina brister till följd av att avtalet aldrig var menat att fungera som en 

självständig organisation. Frånvaron av en stadga ledde till att GATT 1947 saknade ställning 

som en juridisk person och att det inte fanns regler för procedurer och organisationsstruktur. 

Ett annat problem var att GATT 1947 enbart var "provisoriskt". Vidare ledde the Protocol on 

Provisional Application29 (som bestämde hur GATT 1947 skulle fungera under sin 

"provisoriska" tid) till att medlemmar kunde behålla lagstiftning som varit i kraft innan GATT

1947 trots att de var motstridiga med GATT 1947. Allt detta ledde till osäkerhet om GATT 

1947:s ställning och styrka.30

Dessa brister ledde så småningom till skapandet av WTO för att lösa de problem som 

fanns med GATT-regimen och även utöka vidden av de internationella handelsreglerna. Det 

nya avtalet signerades i Marrakesh 15 April 1994, och WTO-avtalet kom i kraft från och med 

25 Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis, The World Trade Organization, s. 1-3.
26 The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), World Trade Organization, 2011,

[https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm], (2016.01.03).
27 The 128 countries that had signed GATT by 1994, World Trade Organization, 2014, 

[https://www.wto.org/english/thewto_e/gattmem_e.htm], (2016.01.03).
28 Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis, The World Trade Organization, s. 5-6.
29 The Protocol on Provisional Application, 

[https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/prov_appl_gen_agree_e.pdf], (2016.01.03).
30 Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis, The World Trade Organization, s. 2-3.
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1 januari 1995. Det gamla GATT 1947 ersattes av GATT 1994, men innehållet av GATT 1947

är inkorporerat i GATT 1994.31

Före WTO-avtalet var tvistelösning fortfarande möjligt genom artikel XXII och XXIII i 

GATT 1947. I början löstes tvister av ordförande för GATT rådet, men den lösningen ersattes 

med att man började sända tvisterna till arbetsgrupper bestående av alla intresserade 

medlemmar (inklusive parterna!) som bestämde med positivt konsensus, vilket i praktiken 

betydde att den förlorade parten måste godkänna sin förlust för att beslutet skulle bli giltigt. 

Detta system kom att ersättas av paneler av oberoende experter på tre till fem man som skrev 

rapporter och rekommendationer till GATT rådet. Problemet med konsensus kvarstod 

eftersom det krävdes ett positivt konsensus hos GATT rådet både för att bilda en panel och för

att acceptera en panelrapport.32 Detta system av konsensus kvarstod tills WTO skapades och 

medlemmarna antog DSU som innehöll bestämmelserna med WTO:s moderna 

tvistelösningssystemet med paneler och en permanent Appellate Body som beslutar med 

omvänd konsensus istället. I den här nya beslutsordningen måste alltså en vinnande eller 

yrkande part rösta mot sig själv för att ett förslag ska falla.33 I praktiken betyder det här att 

beslut antas automatiskt.

2.2. EU:s historik

EU spårar sitt ursprung till Kol- och Stålgemenskapen som skapades efter andra världskriget i

ett led av europeiskt samarbete för att motverka ett nytt krig. Kol- och Stålgemenskapen 

etablerades genom Parisfördraget 1951, och ursprungsmedlemmarna till fördraget var 

Belgien, Frankrike, Västtyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna. Från Kol- och 

Stålgemenskapen utvecklades det ekonomiska samarbetet mellan de europeiska nationerna 

vilket ledde till Romfördraget 1957 och upprättandet av Europeiska ekonomiska 

gemenskapen. Bakom idén till Romfördraget låg den så kallade "Spaakrapporten". Tanken 

bakom den nya gemenskapen var inte enbart en tullunion, utan man önskade skapa en 

gemensam marknad där alla hinder för personer, tjänster och kapital skulle avskaffas.34

Efter Romfördraget kom gemenskapen att se en utveckling i överstatliga och 

mellanstatliga funktioner. Det dröjde dock trettio år innan Europeiska enhetsakten 1986 

uppdaterade fördragen. Europeiska enhetsakten följdes av Maastrichtfördraget 1992, och den 

31 ibid., s. 6-9.
32 Historic development of the WTO dispute settlement system, World Trade Organization, 2011, 

[https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c2s1p1_e.htm], (2015.11.29).
33 Historic development of the WTO dispute settlement system, World Trade Organization, 2011,

[https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c2s2p1_e.htm]  (2015.11.29).
34 Schütze, European constitutional law, s. 9-19.
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Europeiska gemenskapen förvandlas till den Europeiska unionen. Efter Maastrichtfördraget 

kommer Amsterdamfördraget 1997 och Nicefördraget 2001. Slutligen, efter misslyckandet 

med fördraget om upprättande av en konstitution för Europa 2004, skapas det nu gällande 

Lissabonfördraget, vilket trädde i kraft 2009. Den Europeiska Unionen fick därmed tydliga 

drag av en enhetlig politisk konstruktion.35

2.3. Rättskällorna i WTO 

Den främsta rättskällan i WTO är Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 

Organization, även känt som WTO-avtalet. Avtalet klargjordes 15 april 1994 och trädde i kraft

1 januari 1996. Det består av ett kort huvudavtal och flera andra avtal inkluderade i bilagor till

huvudavtalet. Det är i bilagorna som den huvudsakliga WTO-rätten går att finna. Bilaga 1 till 

3 är bindande på alla avtalsmedlemmar medan bilaga 4 enbart är bindande på de medlemmar 

som accepterat dem. Bilaga 1A innehåller GATT 1994 samt övriga avtal om varor, bilaga 1B 

innehåller GATS och bilaga 1C är TRIPS. Bilaga 2 är DSU och bilaga 3 är TPRM. Bilaga 4 

innehåller ett antal speciella avtal.36

I det här arbetet kommer jag att fokusera främst på GATT 1994. GATT 1994 är speciellt

i sin konstruktion, och består egentligen av GATT 1947 som inkorporerats i GATT 1994 

(märk att själva GATT 1947 inte längre är i kraft); bestämmelser om rättsliga instrument som 

trädde i kraft under GATT 1947-tiden; de understandings som man kom överens om under 

Uruguayrundan; och slutligen själva GATT 1994. GATT 1994 innehåller ett stort antal regler 

om internationell handel med varor, men i det här arbetet kommer jag att fokusera på nationell

behandling enligt artikel III GATT.37

Förutom WTO-avtalet finns ett antal övriga rättskällor i WTO-rätten. Dessa har inte 

samma ställning som avtalet eftersom de oftast inte ger avtalsmedlemmarna rättigheter och 

skyldigheter, utan istället har dessa källor en tolkande funktion i WTO-rätten.38

Den viktigaste källan för tolkningen av WTO-rätten är tvistelösningsrapporterna från 

WTO panelerna och Appellate Body. Även rapporter från den gamla GATT 1947-tiden 

används. Rapporterna är enbart bindande på parterna i målet, men de är ändå rättskällor 

eftersom tvistelösningsrapporter är vägledande och panelerna förväntas rätta sig efter dem 

eftersom de skapar en legitim förväntning att liknande fall kommer att bedömas lika.39 Under 

35 ibid., s. 19-46.
36 Bossche & Zdouc, The law and policy of the World Trade Organization, s. 40-42
37 ibid., s. 42-43.
38 ibid., s. 50-51
39 ibid., s. 51-53.
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GATT 1947-tiden krävdes som tidigare nämnts konsensus för att en rapport skulle accepteras, 

och om inte en rapport accepteras så saknar den rättsligt status. Ändå har rapporter som inte 

accepterats använts för vägledning när deras rättsliga resonemang varit övertalande.40 

Beslut och rekommendationer från olika WTO kommittéer och liknande organ används 

också. Till exempel har rekommendationer utnyttjats av panelerna för att bestämma vilka 

tidsgränser som ska tillämpas vid antidumpningsfall.41

Internationell sedvanerätt är också en rättskälla, och gäller till den mån WTO-avtalet 

inte avtalat om motsatsen. Allmänna rättsprinciper som god tro och proportionalitetsprincipen 

är också rättskällor som används av panelerna och Appellate Body.42

Övriga internationella avtal som inte är del av WTO-avtalet kan ibland vara rättskällor. I

TRIPS inkorporeras delar av Pariskonventionen och Bernkonventionen, vilket gör dem del av 

WTO-avtalet. Om andra internationella avtal som inte direkt är en del av WTO-avtalet har en 

rättskällestatus är däremot mera oklart. Appellate Body har använt principer i vissa miljöavtal 

för att tolka WTO-avtalet, men det är osäkert om andra internationella avtal kan ge rättigheter 

och skyldigheter till avtalsmedlemmar. Appellate Body själv har sagt att panelerna och 

Appellate Bodys inte har någon grund att döma i tvister som inte omfattas av WTO-avtalet.43

Efterföljande praxis enligt artikel 31.3.(b) i Wienkonventionen om traktaträtten måste 

också beaktas. För detta krävs enligt Appellate Body att det efterföljande handlandet varit 

möjligt att urskilja genom att vara ”concordant, common and consistent”.44

Förarbeten, eller travaux préparatoires som de vanligen kallas, till WTO-avtalet kan 

användas för att hjälpa tolkningen av avtalet. Det finns däremot ingen officiell lista över vilka 

dokument som räknas som travaux préparatoires, men de dokument som producerades under 

Uruguayrundans förhandlingar skulle kunna kallas för WTO-avtalets travaux préparatoires. 

Överlag har användningen av dessa dokument i praktiken varit begränsad och de används för 

att stödja slutsatser som redan gjorts.45

2.4. Rättskällorna i EU

EU:s samlade regelverk, även kallat acquis communautaire, är mycket omfattande. Den delas 

vanligen in i primär- och sekundärrätt.46 Systemet är hierarkiskt uppbyggt. Primärrätten går 

40 Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis, The World Trade Organization, s. 60-61.
41 ibid., s. 64-66.
42 Bossche & Zdouc, The law and policy of the World Trade Organization, s. 54-57.
43 ibid., s. 57-58.
44 ibid., s. 58.
45 Bossche & Zdouc, The law and policy of the World Trade Organization, s. 59, och Matsushita, Schoenbaum 

& Mavroidis, The World Trade Organization, s. 38-40.
46 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4., [omarb. och uppdaterade] uppl., Norstedts 
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först, och sekundärrätten ska tolkas så den överensstämmer med primärrätten.47 Utöver primär

och sekundärrätt finns även allmänna rättsprinciper som inte enkelt kan kategoriseras, men 

som genomsyrar EU-rätten och styr hur de övriga källorna ska tolkas.48

Primärrätten består främst av Fördraget om europeiska unionen, Fördraget om 

europeiska unionens funktionssätt och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Även de protokoll och anknytande förklaring (deklarationer) som hör till 

fördragen hör till primärrätten. Även medlemsländernas anslutningsfördrag sägs höra till 

primärrätten.49

Sekundärrätten är härledd ur primärrätten, och ska därför tolkas i enlighet med denna. 

Sekundärrätten består av unionens förordningar, direktiv och beslut. Dessa kallas även för 

rättsakter. Det finns olika klasser av rättsakter. Lagstiftningsakterna antas av rådet och 

parlamentet. Kommissionen har också en normgivingskompetens, och de rättsakter som antas 

av kommissionen kallas delegerad rättsakt. Vidare kan även kommissionen vidta beslut om 

genomförande av av rättsakter, vilket då kommer att kallas genomförandeakter.50 Förutom de 

bindande rättsakterna finns även andra normer som rekommendationer och yttranden som är 

icke-bindande. Även om de är icke-bindande har de dock en viktig vägledande och tolkande 

funktion för EU-rätten.51

Ett antal allmänna rättsprinciper genomsyrar även EU-rätten och på grund av EU:s 

federala egenskaper har de fått en viktig ställning i unionen.52 Deras uppgift är att fylla ut 

luckor i fördragsreglerna, och de ges oftast en överordnad position i förhållande till de andra 

rättskällorna. Om EU-domstolen finner att en sekundärrättslig regel strider mot en allmän 

rättsstatsprincip så är det sekundärrätten som förlorar. En del av de allmänna rättsprinciperna 

är idag kodifierade i fördragen, men andra finns fortfarande bara att finna i praxis. De 

allmänna principerna är härledda delvis från fördragen och delvis från den så kallade 

"gemensamma rättstraditionen" som EU-medlemmarna delar. Andra källor för allmänna 

rättsprinciper har varit internationella avtal som till exempel Wienkonventionen om 

traktaträtten samt allmänna folkrättsliga principer. De allmänna rättsprinciperna är bindande 

och tvingande. Exempel på allmänna rättsprinciper i EU är legalitets-, lojalitets-, 

likabehandlings- subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.53 

juridik, Stockholm, 2010, s. 27-28.
47 ibid., s. 31.
48 ibid., s. 105-107.
49 ibid., s. 27-30.
50 ibid., s. 30-34.
51 ibid.,  s. 34.
52 Arnull, The European Union and its Court of Justice, s. 386-390.
53 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 105-107.
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Mänskliga rättigheter i EU har sitt ursprung ur allmänna rättsprinciper. Varken Paris- 

eller Romfördraget innehöll regler om mänskliga rättigheter, utan sådana fanns enligt EU-

domstolen att finna i medlemsländernas gemensamma konstitutionella traditioner. I praktiken 

användes internationella fördrag som Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter för 

att identifiera dessa, även om EU-domstolen inte ansåg sig direkt bunden till själva 

konventionen.54 Det kom att dröja tills Lissabonfördraget innan EU fick sina egna mänskliga 

rättigheter i form av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Stadgan är tekniskt sett utanför EU fördragen, men artikel 6.1 FEU ger stadgan samma 

ställning som FEU och FEUF, vilket gör den till primärrätt.55

En stat kan välja att endera läsa internationella avtal monistiskt eller dualistiskt. 

Monism betyder att internationella avtal blir en del av den nationella lagen, medan dualism 

betyder att det internationella avtalet hålls isär från nationell lag. Olika länder har valt att 

applicera den ena filosofin eller den andra på internationella avtal. EU:s internationella avtal 

är enligt 216 FEUF bindande på EU och medlemsländerna och behöver inte inkorporeras för 

att fungera som lag. Internationella avtal som EU ingår är att jämföra med rättsakter utgivna 

av någon av unionens institutioner.56 

2.5. Tvistelösning i WTO

WTO:s tvistelösningssystem är juridisk och regelorienterad. Den bygger på det ursprungliga 

system som användes i GATT före WTO bildades. Reglerna för hur själva tvistelösningen ska 

gå till finns i DSU. Artikel 3.1 i DSU bekräftar att även artiklarna XXII och XXIII GATT är 

inkluderade i DSU.57

Första steget i en WTO-tvist är att medlemmarna försöker medla sinsemellan och hitta 

en lösning själva. Medlemmarna ska enligt artikel 4 DSU överlägga med varandra om de 

åtgärder som de tvistar om. Ifall de tvistande medlemmarna inte kan hitta lösning efter 60 

dagar kan den klagande medlemmen begära etablering av en panel.

Tre institutioner styr tvistelösningssystemet i WTO: 

Dispute Settlement Body:s uppgift enligt artikel 2 är att etablera paneler, anta panel och 

Appellate Body rapporter, bevaka implementeringen av avgöranden och rekommendationer, 

auktorisera upphävande av medgivanden och övriga förbindelser i WTO:s avtal. Enligt artikel 

IV.3 i Marrakechavtalet består DSB:s medlemmar av General Council, men organet har en 

54 Schütze, European constitutional law, s. 410-418.
55 ibid., s. 422-429.
56 ibid., s. 337-338.
57 Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis, The World Trade Organization, s. 107-108.

17



skild ordförande.58

Appellate Body etableras enligt artikel 17 DSU av DSB. Dess uppgift är att avgöra 

överklaganden av panelrapporter. Medlemmarna i Appellate Body sitter fyra år och kan 

omväljas en gång. Enligt artikel 17.6 DSU ska ett överklagande vara begränsat till 

rättsfrågorna i panelrapporten och legala tolkningar gjorda av panelen.59

Paneler ska enligt artikel 8 DSU bestå av tre till fem personer som väljs utifrån en lista 

av kvalificerade individer. Olikt Appellate Body så är inte paneler permanenta utan de skapas 

för att hantera ett specifikt mål enligt artikel 6 DSU.60

Parterna i ett WTO-mål kan enligt artikel 5 DSU använda sig av "good offices", 

förlikning och medling. Dessa kan startas eller avslutas vilken tid som helst, och om båda 

parterna går med på det kan medlingsprocessen fortgå samtidigt som en panelprocess enligt 

artikel 5.5 DSU. Det är alltså möjligt för parterna i WTO förfaranden att förlika sig medan 

förfarandet pågår.61

WTO-rätten tolkas enligt de allmänna regler om avtalstolkning som finns i 

Wienkonvention om traktaträtten62. Detta betyder att panelerna och Appellate Body främst ska

tolka WTO-fördragen enligt artikel 31 och 32 i Wienkonventionen.63 

2.6. Tvistelösning i EU

Tvistelösning i EU hanteras av Europeiska unionens domstol. EU-domstolen består av 

domstolen, tribunalen samt Europeiska unionens personaldomstol.64 Domstolens uppgift är att

tolka betydelsen och giltigheten av EU-rätten.65

Domstolen består av 28 domare, en från varje medlemsstat. Hos domstolen finns även 

11 generaladvokater. Domarna sitter sex år och kan omväljas. Domstolen är uppdelad i olika 

kammare som består av tre till fem domare. Domstolen kan även mötas i stor avdelning, som 

består av 15 domare. Stora avdelningen möts på begäran av en medlemsstat eller en av 

unionens institutioner som är part i målet. I vissa exceptionella mål kan hela domstolen på 28 

domare mötas.66

58 Bossche & Zdouc, The law and policy of the World Trade Organization, s. 206-207.
59 ibid., s. 231-243.
60 ibid., s. 209-217.
61 Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis, The World Trade Organization, s. 114-115.
62 Vienna Convention on the law of treaties, 23 maj 1969, 

[https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume 1155/volume-1155-I-18232-English.pdf], 
(2015.12.08).

63 Bossche & Zdouc, The law and policy of the World Trade Organization, s. 184-193.
64 Schütze, European constitutional law, s. 129.
65 ibid., s. 289-291.
66 Schütze, European constitutional law,, s. 130-131, se även protocol (no 3) on the statute of the court of 

justice of the European Union, [http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-
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Tribunalen ska bestå av minst en domare per medlemsstat. Tribunalen är strukturerad 

som domstolen, vilket betyder att den ska bestå av minst en domare per medlemsland och att 

de sitter i kammare på tre till fem domare och att de vid viktiga fall har möjlighet att döma i 

stor avdelning med 15 domare. Tribunalen har inga permanenta generaladvokater. Tribunalen 

har jurisdiktion att döma som första instans, få besvär från specialiserade domstolar och vissa 

mål från nationella domstolar.67

EU:s specialiserade domstolar består för tillfället enbart av Europeiska unionens 

personaldomstol. Personaldomstolen består av sju domare. Den dömer i mål om 

personaltvister i EU.68

EU-domstolen använder sig även av generaladvokater som gör förslag till domar till 

domstolen. Domstolen har möjlighet att välja om ett mål ska omfatta en generaladvokat eller 

inte. I tribunalen så används generaladvokater enbart i exceptionella mål.69

Medlemsstaternas domstolar är också delaktiga eftersom de tillämpar EU-rätten. 

Nationella domstolar kan dock inte upphäva rättsakter från EU. Istället kan de nationella 

domstolarna begära ett förhandsavgöranden från EU-domstolen. Ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen är inte ett avgörande i fallet, utan det är den nationella domstolen som ska 

applicera EU-rätten efter de mottagit förhandsavgörandet.70

EU-domstolen använder sig av fyra metoder för att tolka EU-rätten. Dessa är historisk 

tolkning, texttrogen tolkning, systematisk tolkning och teleologisk tolkning. Historisk 

tolkning söker efter den originella betydelsen av regeln. Texttrogen tolkning försöker tolka 

den skrivna lagtexten. Systematisk tolkning innebär att domstolen försöker placera regeln i en

större legal kontext i EU-rätten. Teleologisk tolkning betyder att domstolen försöker hitta 

syftet bakom regeln. De olika tolkningssätten är inte hierarkiskt indelade, utan de kan 

användas parallellt av domstolen. Domstolen har tenderat att föredra de systematiska och 

teleologiska tolkningsmetoderna även när regler till synes varit skrivna i klarspråk. Detta har 

lett till att domstolen anklagats för juridisk aktivism.71

09/statut_2008-09-25_17-29-58_783.pdf], (2016.01.03), samt Presentation - Court of Justice of the 
European Union, Curia, 2016, [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/], (2016.02.07).

67 Schütze, European constitutional law, s. 131-132, se även protocol (no 3) on the statute of the court of 
justice of the European Union, samt Presentation - Court of Justice of the European Union, Curia, 2016, 
[http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/], (2016.02.07).

68 Schütze, European constitutional law, s. 134, se även Presentation - Court of Justice of the European Union,
Curia, 2016, [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/], (2016.02.07).

69 Schütze, European constitutional law, s. 132-133, se även Presentation - Court of Justice of the European 
Union, Curia, 2016, [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/], (2016.02.07).

70 Schütze, European constitutional law, s. 289-291.
71 ibid., s. 136-138.

19

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_17-29-58_783.pdf


2.7. EU-rättens förhållande till WTO

EU har ett komplicerat förhållande till WTO. De två organisationerna innehåller båda 

regelverk för att öppna upp marknaden mellan stater. Deras syften kan sägas vara lite olika. 

WTO har ett syfte att gradvis öppna upp den internationella handeln för alla WTO 

medlemmar, medan EU har ett syfte att skapa en gemensam intern marknad med fri rörelse.72 

EU går dessutom längre och har ett större syfte att skapa en politisk union.73 WTO och EU:s 

förhållande kompliceras även av att EU själv och medlemsstaterna i EU är medlemmar i 

WTO och därför bundna till WTO-avtalet.74

I målet Van Gend en Loos75 kom domstolen fram till att EU-rätten var en "ny 

rättsordning" som skulle skapa rättigheter för medlemsländernas medborgare oavsett vad den 

nationella lagstiftningen sa. Med andra ord skulle EU-rätten läsas monistisk av alla 

medlemsländer och den skulle även ha direkt effekt.76 Som de flesta juriststudenter vet så 

betyder direkt effekt att EU-rätten är direkt applicerbar för privata individer i de nationella 

domstolarna.77 Största delen av EU-rätten har idag direkt effekt, men jag fokuserar nu enbart 

på direkt effekt av internationella avtal för att visa vilket inflytande WTO-avtalet kan ha på 

den interna EU-rätten.

EU-rätten har en monistisk syn på internationella avtal, vilket följer av artikel 216.2 

FEUF. Dessutom har EU gett direkt effekt till många av sina internationella avtal. För detta 

krävs dock att avtalet i sin helhet kan innehålla bestämmelser som kan ha direkt effekt, och 

för att bestämma detta gör EU-domstolen ett policy test som analyserar avtalets syfte och 

natur. Efter det så tittar EU-domstolen på de enskilda bestämmelserna i avtalet för att se om 

de innehåller påbud som kan ha direkt effekt.78 EU-domstolen är vanligen mottaglig för att ge 

internationella avtal direkt effekt, men WTO-avtalet hör till ett av de undantag där EU-

domstolen valde att inte ge direkt effekt till ett internationellt avtal.79

Denna ståndpunkt kom EU-domstolen fram till redan i målet International Fruit 

Company.80  I detta mål menade EU-domstolen att GATT avtalet var grundat på principer om 

72 Slotboom, Marco M, Do different treaty purposes matter for treaty interpretations? The elimination of 
descriminatory internal taxes in EC and WTO law, Journal of International Economic Law, vol. 4. no. 3, 
2001, 556-579, doi: 10.1093/jiel/4.3.557, s. 558.

73 Schütze, European constitutional law, s. 47-49.
74 Members and Observers, World Trade Organization, 2015, 

[https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm], (2015.10.28).
75 Mål 26/62, N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska 

skatteförvaltningen, ECLI:EU:C:1963:1.
76 Schütze, European constitutional law, s. 306-310.
77 ibid., s. 312-314.
78 ibid., s. 337-339.
79 ibid., s. 339-340.
80 Förenade målen 21-24/72, International Fruit Company NV m.fl. mot Produktschap voor Groenten en Fruit, 
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förhandling för att skapa ömsesidiga och för alla parter fördelaktiga överenskommelser. 

Bestämmelserna var flexibla, speciellt när det gällde möjlighet till undantag och vilka åtgärder

kunde göras vid svårigheter och tvister. Vid tvister skulle parter först samråda med varandra, 

och om någon lösning inte kunde hittas så kunde det potentiellt bli tal om att upphäva 

tillämpningen av avtalet i förhållande till motparterna. Därför kunde GATT inte ha direkt 

effekt för individer.81

Efter att GATT ersatts av WTO så har EU-domstolen förtydligat sin position i Portugal 

mot Rådet.82 Till att börja med menade EU-domstolen att WTO-avtalen fortfarande byggde på 

förhandlingar mellan medlemmarna till WTO-avtalet. Vidare så förutsatte WTO:s 

tvistelösningssystem att den tappande parten inte bara rättar till åtgärden utan även 

kompenserar den vinnande parten eller alternativt att de två parterna framförhandlade en 

ömsesidigt godtagbar kompensation. Den här möjligheten till förhandling mellan parternas 

verkställande och lagstiftande organ skulle omintetgöras om domstolarna förbjöds att tillämpa

nationell lag som strider med WTO. Vad gällde avtalets ömsesidighet påpekade domstolen att 

EU:s största handelspartners inte heller erkänt WTO direkt effekt, så om EU skulle ge WTO 

direkt effekt skulle EU förlora manöverutrymme jämfört med sina motparter.83

Vad gäller rapporter från panelen och Appellate Body så har EU-domstolen sagt att 

deras rättsstatus hänger samman med direkt effekt i WTO-avtalet i stort. Rapporter från WTO 

kommer inte ges direkt effekt innan WTO-avtalet själv får direkt effekt.84

Det finns dock ett undantag när WTO-rätten kan få direkt effekt i EU och därmed direkt 

inverka på hur EU-rätten ska tolkas. Undantaget kallas Nakajimadoktrinen.85 Nakajima-

undantaget har egentligen sitt ursprung i målet Fediol. Målet handlar om att EEC Seed 

Crushers' and Oil Processors' Federation (Fediol) önskade upphäva Kommissionens beslut att 

inte påbörja en undersökning mot Argentina enligt rådets förordning (EEG) nr 2641/84. 

Fediol menade att Argentina hade brutit mot GATT, och att Kommissionen inte beaktat detta i 

sitt beslut. Frågan blev om Fediol kunde hävda att man borde ta hänsyn till GATT eller inte 

eftersom GATT saknar direkt effekt. Domstolens svar var att eftersom förordningen i fråga 

direkt hänvisade till internationell rätt och GATT, så kunde domstolen tolka och applicera 

ECLI:EU:C:1972:115.
81 Förenade målen 21-24/72, International Fruit Company NV m.fl. mot Produktschap voor Groenten en Fruit, 

ECLI:EU:C:1972:115, punkterna 19-27.
82 Mål C-149/96, Portugisiska republiken mot Europeiska unionens råd, ECLI:EU:C:1999:574.
83 Mål C-149/96, Portugisiska republiken mot Europeiska unionens råd, ECLI:EU:C:1999:574, punkterna 34-

48.
84 Mål C-104/97 P, Atlanta AG m.fl. mot Europeiska kommissionen et Europeiska unionens råd, 

ECLI:EU:C:1999:498, punkterna 19-20.
85 Hallström, Pär, Enskildas rätt till skadestånd när EU brutit mot WTO, Europarättslig tidskrift, årg. 8, nr. 1, 

2005, 129-137.
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GATT i det här fallet för att utröna om brott mot GATT skett.86 

I Nakajima fortsatte EU-domstolen linjen de börjat i Fediol. Målet i sig handlar om att 

kommissionen antagit antidumpningsåtgärder enligt rådets förordning nr 3651/88 mot 

japanska printrar gjorda från företaget Nakajima All Precision. Nakajima bestred detta 

eftersom de ansåg åtgärden stred mot GATT. Trots att GATT vanligen inte hade direkt effekt 

kunde EU-domstolen ändå pröva om kommissionens åtgärder var förenliga med GATT 

eftersom det här målet handlade om en förordning vars syfte var att anpassa regler från 

GATT.87

Problemet med Nakajimadoktrinen är att EU-domstolen aldrig har gjort ett klart 

ställningstagande till när en EU-åtgärd ska anses avse implementering av ett WTO-åtagande.88

Inte heller att en EU-reglering strider mot WTO-avtalet kommer att leda till direkt 

effekt. När EU förlorade WTO-målet Hormones, som avgjorde att EU:s regler om 

hormonbehandlat kött inte var förenliga med SPS Agreement,89 ledde detta i sin tur till EU-

målet Biret, som handlar om att företaget Biret International väckte talan mot Rådet för att få 

ersättning för den skada Biret International lidit av att de inte fått importera kött från USA.90 

Även här kom EU-domstolen fram till att WTO-rätten inte är en del av EU-rätten. Enbart när 

Nakajima-undantaget är tillämpligt så är domstolen skyldig att ta WTO-rätten till hänsyn.91

EU-domstolens beslut att inte ge WTO-avtalen direkt effekt har kallats pragmatiskt.92 

Eftersom EU:s handelspartners, som till exempel USA och Japan, inte har gett WTO-rätten 

direkt effekt,93 så skulle EU-domstolen sätta EU i en ofördelaktig handelsposition genom att 

ge WTO-rätten direkt effekt.94

En annan oro är att man skulle riskera att frånta EU-domstolen dess ställning som 

främsta tolkningsorgan för EU-rätten genom att erkänna vikten av Appellate Body:s 

rapporter.95 Man menar alltså att ifall WTO hade direkt effekt så skulle EU-domstolens domar 

86 Mål 70/87, Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE (Fediol) mot Europeiska gemenskapernas 
kommission, ECLI:EU:C:1989:254. 

87 Mål C-69/89, Nakajima All Precision Co. Ltd mot Europeiska gemenskapernas råd, ECLI:EU:C:1991:186, 
punkterna 29-42.

88 Hallström, Enskildas rätt till skadestånd när EU brutit mot WTO, s. 129-137.
89 Appellate Body Report, EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones),WT/DS26/AB/R, 

WT/DS48/AB/R, 16 January 1998.
90 Mål C-94/02 P, Établissements Biret et Cie SA mot Europeiska unionens råd, ECLI:EU:C:2003:518, 

punkterna 25-28.
91 ibid., punkterna 54-58.
92 Bronckers, Marco, From Direct Effect" to "Muted Dialogue" : Recent Developments in the European 

Courts' Case Law on the WTO and Beyond, Journal of International Economic Law vol. 11, no. 4, 2008, 
885–898, doi: 10.1093/jiel/jgn037.

93 Hallström, Enskildas rätt till skadestånd när EU brutit mot WTO, s. 129-137.
94 Bronckers, From Direct Effect" to "Muted Dialogue", s.  885–898.
95 ibid., s. 885–898.

22



kunna prövas vidare hos WTO för att testa deras giltighet i förhållande till WTO-avtalen. 

Personligen vet jag inte hur realistisk den oron är med tanke på att DSU inte ger privata 

individer talan, och ifall andra medlemmar i WTO önskar utmana en EU reglering som strider

mot något WTO åtagande så finns den möjligheten redan tack vare DSU.

I WTO har man förespråkat en indirekt effekt för WTO-avtalen i målet United States - 

Sections 301-310 of the Trade Act of 1974,96 där panelen sa att en primär uppgift hos WTO-

avtalen är att skapa en marknad där individer ska kunna gynnas. Osäkerhet och brist på 

förutsägbarhet i marknaden drabbar främst individen. Därför skulle det enligt panelen vara bra

om man kunde tala om WTO-rättens indirekta effekt, och den här förväntningen på indirekt 

effekt är starkast om en förpliktelse klargjorts av en rapport från en panel eller Appellate 

Body.97 I EU har man gett indirekt effekt till WTO-rätten när det handlat om områden där 

WTO- och EU-rätten överlappar varandra.98 I målet Dior preciserar sig EU-domstolen genom 

att säga:

"[...]vad gäller områden på vilka TRIPs-avtalet är tillämpligt och som 

gemenskapen redan lagstiftat inom, skall medlemsstaternas rättsliga 

myndigheter enligt gemenskapsrätten, när de har att tillämpa nationella 

regler för att besluta om interimistiska åtgärder för att skydda de rättigheter 

som uppstår inom ett sådant område, i möjligaste mån göra det mot 

bakgrund av ordalydelsen i och syftet med artikel 50 i TRIPs-avtalet [...]"99

För mig verkar det som att EU-domstolens attityd mot indirekt effekt av WTO-rätten är 

mera begränsad än Appellate Body:s, eftersom EU-domstolen enbart räknar upp ordalydelse 

och syfte som de två saker som ska beaktas vid tolkningen. 

Mot den individuella EU medborgaren har alltså WTO-rätten getts begränsad effekt, 

men i det stora hela är EU:s förhållande med WTO komplicerat. Den uppmärksamme läsaren 

har förmodligen redan märkt att vissa ursprungsmedlemmar delades mellan GATT-avtalet och

i Kol- och Stålunionen redan vid unionens skapelse. De här dubbla medlemskapen har färgat 

EU-fördragens utformning.

I Spaakrapporten100, som låg till grund för Romfördraget 1957, kan man tydligt utläsa 

96 Panel Report, United States - Sections 301-310 of the Trade Act of 1974, WT/DS152/R, 22 December 1999.
97 Hallström, Enskildas rätt till skadestånd när EU brutit mot WTO, s. 318-326.
98 Antoniadis, Antonis, The European Union and WTO law: a nexus of reactive, coactive, and proactive 

approaches, World Trade Review, vol. 6, no. 1, 2007, 45-87, doi: 10.1017/S1474745606003090, s. 59.
99 Förenade målen C-300/98 och C-392/98, Parfums Christian Dior SA mot TUK Consultancy BV och Assco 

Gerüste GmbH och Rob van Dijk mot Wilhelm Layher GmbH & Co. KG och Layher BV, 
ECLI:EU:C:2000:688, punkt 49.

100 Intergovernmental Committee on European Integration. The Brussels Report on the General Common 
Market (abridged, English translation of document commonly called the Spaak Report) [June 1956],
[http://aei.pitt.edu/995/], (2015.11.26), s. 4. Eftersom jag inte har haft tillgång till någon fullständig 
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GATT:s inflytande på rapportens förslag om en tullunion. Man ville att romfördragens 

tullunion inte skulle strida mot GATT, eller för att citera: 

"It is necessary therefore to adopt a simple method which avoids

useless statistical exercises while at the same time ensuring an internal

harmony of the common tariff and its conformity with the GATT 

regulations."101  

Det har även konstaterats att EU fördragen har artiklar med tydliga motsvarigheter i 

GATT. Artikel III GATT om nationell behandling och artikel XI GATT om kvantitativa 

begränsningar motsvaras av artikel 110, 34 och 35 FEUF, och artikel VIII GATT motsvaras av

artikel 30 FEUF. De allmänna undantagen i artikel XX GATT sägs ha påverkat 

inskränkningarna i artikel 36 FEUF och undantaget i artikel 346 FEUF för en medlemsstats 

väsentliga säkerhetsintressen speglas även av artikel XXI GATT.102 Även från WTO:s sida så 

har man observerat denna likhet när panelen i målet Korea – Taxes on Alcoholic Beverages 

påstod att språket i artikel 110 FEUF var baserat på artikel III GATT.103  Även om WTO-

avtalet inte har direkt effekt i EU-rätten så har alltså dess föregångare GATT påverkat själva 

utformningen av EU-fördragen.

Samtidigt har EU samarbetet gått betydligt längre än de tullunioner som WTO 

föreställer sig enligt artikel XXIV GATT om tullunioner och frihandelsområden. Dagens EU 

har kallats för ett mellanting mellan en internationell konfederation och en federation. EU 

kanske hade sin början med ett internationellt fördrag, men idag har EU:s fördrag utvecklats 

till att mera likna en konstitution.104 Till följd av att EU samarbetet är så mycket större än vad 

WTO:s regler förutsätter så tror jag att man inte kan dra några avgörande slutsatser om 

WTO:s inverkan på EU enbart från att EU historiskt har tagit inflytande från GATT 1947.

Det är även viktigt att minnas att den här relationen går två vägar. WTO och GATT har 

inte bara påverkat utformningen av EU fördragen, utan EU själv är en aktiv part i vad man 

skulle kunna kalla den "pågående WTO-processen" i form av de rundor och 

ministerkonferenser som EU deltar i tillsammans med de övriga WTO medlemmarna. EU har 

ansetts vara medlem både i Quad och New Quad, vilka har varit de facto institutioner vid 

förhandlingarna under rundorna.105 Till exempel förespråkade EU under Uruguayrundan i 

översättning av Spaakrapporten på engelska eller svenska så har jag använt en sammanfattad version som 
inte är en officiell översättning.

101 ibid., s. 4.
102 Barnard, Catherine, The substantive law of the EU: the four freedoms, 4. ed., Oxford University Press, 

Oxford, 2013, s. 38-41.
103 Panel Report, Korea - Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS75/R, WT/DS84/R, 17 September 1998, s. 186.
104 Schütze, European constitutional law, s. 60-62.
105 Mavroidis, Petros C., Bermann, George A. & Wu, Mark, The law of the World Trade Organization (WTO): 
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Punta del Este att GATT måste förändras för att kunna hantera en modern värld, och regelverk

för "icke-traditionella" områden som handel i tjänster, immaterialrätter och investering måste 

upprättas.106 Senare på 1990-talet var EU bland de GATT-medlemmar som efterlyste en 

"multilateral handelsorganisation" med bättre institutioner och med ett tvistelösningssystem 

som skulle vara applicerbart på alla multilaterala handelsavtal.107 När de förslag som gjordes i 

ministerkonferensen i Singapore senare stoppades i ministerkonferensen i Cancún så har EU 

till och med gått så långt att EU börja driva samma frågor genom regionala handelsavtal 

istället.108

EU är även en aktiv användare av WTO för tvistelösning i internationella 

handelskonflikter. Tillsammans med USA så är EU en av dem som deltagit i flest mål inom 

WTO:s tvistelösningssystem. EU har varit yrkande i 95 mål och svarande i 80 mål (notera att 

dessa siffror inte inkluderar tiden under GATT 1947). EU:s aktivitet har dock minskat gradvis 

med åren.109

2.8. WTO-rättens inflytande på andra regionala avtal

Enligt artikel I.1 GATT och Most Favored Nation principen får inte WTO-medlemmar 

särbehandla varandra.110 Undantaget till detta är regionala handelsavtal111 såsom 

förmånshandelsavtal112 som bildar en tullunion113 eller ett frihandelsområde114. Reglerna för 

dessa frihandsavtal enligt WTO finns i artiklarna XXIV GATT, Ad Article XXIV och artikel V

GATS. Det finns även en Understanding on the Interpretation of Article XXIV of the General 

Agreement on Tariffs and Trade 1994 som ytterligare tolkar vad som gäller regionala 

frihandelsavtal.115 

Sen 1990-talet har regionala handelsavtal ökat i mängd, och mer än hälften av 

världshandeln sker mellan parter som har ett regionalt handelsavtal med varandra. Exempel på

documents, cases & analysis, Thomson/West, St. Paul, MN, 2010, s. 23-24.
106 EEC: Statement by mr. de Lercq, member of the commission of the European Communities, at the meeting of

the GATT contracting parties at ministerial level, 15-19 september 1986, Punta del Este, Uruguay, 
MIN(86)/ST/38, 17 September 1986, [https://docs.wto.org/gattdocs/q/.\UR\TNCMIN86\ST38.PDF], 
(2015.11.29).

107 Communication from the European Community, GATT doc. No. MTN.GNG/NG14/W/42, 9 July 1990, 
[https://docs.wto.org/gattdocs/q/.\UR\GNGNG14\W42.PDF], (2015.12.02).

108 Hallström, Pär, EG:s regionala avtal och WTO, Europarättslig tidskrift, årg. 12, nr. 1, 2009, 99-114, s. 103.
109 Leitner, Kara & Lester, Simon, WTO Dispute Settlement 1995–2014—A Statistical Analysis, Journal of 

International Economic Law, vol. 18, no. 1, 2015, 203–214, doi: 10.1093/jiel/jgv006.
110 Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis, The World Trade Organization, s. 205-206.
111 "regional trade agreements"
112 "preferential trade agreements"
113 "Custom Union"
114 "free trade area"
115 Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis, The World Trade Organization,  s. 205-206.
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regionala handelsavtal är EU, NAFTA, ASEAN och så vidare.116 Ett avtals förenlighet med 

WTO granskas av Committee on Regional Trade Arrangements, även kallat CRTA. 

Bedömningen är bred och innefattar juridiska, ekonomiska och politiska faktorer. Något avtal 

har aldrig underkänts, något som kan förklaras av att CRTA beslutar med konsensus, vilket 

innebär att för att ett avtal ska underkännas kommer det att krävas att parterna som notifierat 

om avtalet även ska rösta emot det.117

Most Favored Nation principen förbjuder WTO medlemmar att diskriminera mellan 

länder genom att ge vissa länder bättre behandling än andra.118 Om det inte fanns undantag för

regionala handelsavtal så skulle EU-fördragen bryta mot denna princip eftersom EU:s 

medlemsländer tillsammans upprätthåller en tull mot tredje länder. Som redan nämnts räknas 

EU alltså som ett regionalt handelsavtal fastän unionen är en medlem i WTO och till och med 

har egna regionala handelsavtal gentemot andra länder.119 För att förstå det inflytande som 

WTO har på internationella handelsavtal överlag, och därigenom ge läsaren ett bredare 

perspektiv på relationen mellan EU och WTO, så kommer jag nedan att presentera ett antal 

regionala handelsavtal och visa på likheter till följd av att de använt WTO som mall för sina 

artiklar. Jag kommer att börja med EU:s bilaterala avtal och sen kommer jag även titta på 

NAFTA för att visa att det inte enbart är EU som är under WTO:s inflytande i det här området.

2.8.1. EU:s bilaterala avtal med tredje land

EU har ett stort antal bilaterala frihandelsavtal.120 Bilateral frihandelsavtal har varit ett sätt för 

EU att driva igenom bestämmelser som misslyckats på multilateral nivå efter att Doharundan 

blivit stillastående.121 EU:s avtal handlar inte bara om ekonomiska förhållanden, utan EU har 

också ett syfte att understödja demokrati och mänskliga rättigheter i världen (detta betonas i 

Lissabonfördraget). Därför innehåller EU:s handelsavtal även klausuler om att motparten ska 

acceptera bestämmelser om mänskliga och demokratiska rättigheter. Dessa bestämmelser ges 

vanligen överordnad betydelse i avtalet. Det finns en pragmatisk anledning till detta. 

Konkurrensförhållandena mellan EU och dess avtalspartner skulle vara till EU:s nackdel om 

avtalsparten inte behövde respektera arbetsrättslig-, miljörättslig eller mänskliga rättigheter, 

och så vidare. Man vill även tillfredsställa politiska grupper inom EU som verkar för att dessa 

116 Bossche & Zdouc, The law and policy of the World Trade Organization, s. 650.
117 Hallström, EG:s regionala avtal och WTO, s. 555-573.
118 Bossche & Zdouc, The law and policy of the World Trade Organization, s. 316.
119 Regional Trade Agreements Information System, World Trade Organization, 2016, 

[http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx], (2016.02.07).
120 Agreements - Trade - European Commission, Europeiska Kommissionen, 2016, 

[http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/index_en.htm#_europe], (2016.01.03).
121 Hallström, EG:s regionala avtal och WTO, s. 99-114.
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rättigheter ska respekteras globalt.122

Traditionellt har EU varit återhållsam med att tillåta domstolsavgöranden i sina 

regionala handelsavtal, och man har istället föredragit diplomatisk tvistelösning. Detta har 

dock varit något av en norm vad gäller internationella handelsavtal. När NAFTA år 1992 

införde tvingande skiljedomsförfarande i ett regionalt avtal så var detta en nyhet. Nyare avtal 

har börjat innehålla möjlighet till skiljedomstolar eller möjlighet att rikta sig till WTO:s 

tvistelösningmekanism när tvister gäller materiellt samma regler som WTO.123 

Ett exempel på ett regionalt handelsavtal är EU:s associationsavtal med Chile.124 Chile 

är medlem i WTO.125 I avtalet mellan EU och Chile så betonar ingressen bland annat vikten av

de principer och regler som styr internationell handel, speciellt de som är inkluderade i WTO-

avtalet. I avdelningen om fri rörelse av varor betonar man i artikel 57 att reglerna ska 

överensstämma med artikel XXIV GATT. Reglerna är i övrigt präglade av WTO-avtalen. Till 

exempel kan man se på språket att artikel 77 om nationell behandling av interna skatter att 

den är en variant av artikel III GATT. Om WTO:s rättspraxis också ska användas för att tolka 

avtalet nämns inte, men tvistelösning enligt artiklarna 181-188 i avtalet verkar vara 

inspirerade av WTO. Det innehåller samma principer om medling som i WTO, och ifall 

medlingen misslyckas ska en panel på tre till fem personer etableras för att lösa tvisten. 

Artikel 187.3 säger att panelerna ska tolka artiklarna i avtalet enligt allmän internationell lag, 

vilket jag, när jag läser ingressen, tolkar som att WTO-rätten i stort möjligen är applicerbar.126 

EU har ett partnerskaps och samarbetsavtal med Azerbajdzjan.127 Olikt Chile så är 

Azerbajdzjan inte medlem i WTO, men landet har ansökt om medlemskap och har 

observatörsstatus.128 Trots Azerbajdzjans brist på WTO-medlemskap så har WTO-rätten ett 

starkt inflyttande på avtalet. Ingressen nämner parternas åtaganden att liberalisera handeln i 

enlighet med WTO-regler. Artikel 9 i avtalet säger att parterna ska ge varandra Most Favored 

122 ibid., s. 99-114.
123 ibid., s. 99-114.
124 Chile - Trade - European Commission, Europeiska Kommissionen, 2015, 

[http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/], (2015.10.30), och Regional Trade 
Agreements Information System, World Trade Organization, 2016, 
[http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx], (2015.12.02).

125 Chile and the WTO, World Trade Organization, 2015, 
[https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/chile_e.htm], (2015.10.30).

126 Agreement establishing  an association between the European Community and its Member States, of the one 
part, and the Republic of Chile, of the other part, [http://eur-lex.europa.eu/resource.html?
uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF], (2015.10.30).

127 Azerbaijan - Trade - European Commission, Europeiska Kommissionen, 2015, 
[http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/azerbaijan/], (2015.10.30).

128 Members and Observers, World Trade Organization, 2015,
[https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm], (2015.10.28), och Accession status: 
Azerbaijan, World Trade Organization, 2014, 
[https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_azerbaidjan_e.htm], (2015.11.28).

27

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_azerbaidjan_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/azerbaijan/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/chile_e.htm
http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/


Nation behandling, artikel 10 säger att delar av artikel V GATT ska vara tillämpliga på avtalet,

och enligt artikel 45 så ska parterna samarbeta för att se till att Azerbajdzjans internationella 

handel följer WTO:s regler. Vad gäller tvistelösning så ska enligt artikel 81 i avtalet  ett 

samarbetsråd kontrollera implementeringen av avtalet. När en tvist grundar sig i en artikel 

som är baserad på en WTO-förordning så ska samarbetsrådet enligt artikel 85 ta hänsyn till 

den tolkning som medlemmarna i WTO vanligen ger artikeln i WTO.129 WTO:s rättspraxis har

alltså getts inflytande på EU:s avtal med ett land som inte är WTO-medlem.

I horisonten hägrar även EU och Kanadas framtida frihandelsavtal "CETA". 

Förhandlingarna för avtalet är avslutade, men ratifikationsprocessen är ännu inte avklarad. En 

sammansatt version av avtalet finns tillgänglig för läsning, men den är alltså ännu inte rättsligt

bindande.130 I CETA har parterna valt att inkorporera WTO-reglerna. Till exempel säger 

artikel 4 om nationell behandling följande: 

"1. Each Party shall accord national treatment to the goods of the other

Party in accordance with Article III of the GATT 1994. To this end the 

obligations contained in Article III of the GATT 1994, are incorporated into 

and made part of this Agreement."131

Tvistelösning i CETA är utformat enligt samma format som i WTO. Reglerna om 

forumval i artikel 14.3 erkänner även möjligheten att starta en talan genom WTO:s 

tvistelösningsregler.132

2.8.2. North American Free Trade Agreement

USA är deltagare i flera frihandelsavtal, varav NAFTA förmodligen är den mest kända.133 

NAFTA trädde i kraft år 1994 och är ett frihandelsavtal omfattat av WTO:s regler för 

regionala frihandelsavtal.134 Precis som i CETA så har man i NAFTA valt att inkorporera delar

av WTO-rätten i sitt avtal. Till exempel ser artikel 301.1, som handlar om nationell 

behandling, ut såhär: 

"1. Each Party shall accord national treatment to the goods of another 

129 Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of 
the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, [http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:21999A0917(01)], (2015.10.30).

130 EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) - Trade - European Commission, 
Europeiska Kommissionen, 2016, [http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/], (2016.02.07).

131 Consolidated CETA text, 26 September 2014, 
[http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf], (2015.12.02).

132 ibid.
133 Free Trade Agreements, Office of the United States Trade Representive, 2016, [https://ustr.gov/trade-

agreements/free-trade-agreements], (2016.02.07).
134 Regional Trade Agreements Information System, World Trade Organization, 2016 

[http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx], (2016.02.07).
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Party in accordance with Article III of the General Agreement on Tariffs and

Trade (GATT), including its interpretative notes, and to this end Article III 

of the GATT and its interpretative notes, or any equivalent provision of a 

successor agreement to which all Parties are party, are incorporated into and 

made part of this Agreement."

Vad gäller tvistelösning så betonar NAFTA så kallad Alternative Dispute Resolution, 

vilket i praktiken innebär att man använder olika system för olika sorters tvister. Det finns sex 

distinkta mekanismer för detta i avtalet.135 Tolkning av avtalet styrs av kapitel 20, och enligt 

artikel 2006 ska parter börja med att samråda vid tvister. Om inte det fungerar ska parterna 

enligt artikel 2007 vända sig till Free Trade Commission, som består av parternas 

handelsministrar.136 Free Trade Commission kan ge en icke-bindande rekommendation till 

parterna. Om parterna inte nöjer sig med detta kan de begära att en panel ska formas enligt 

artikel 2008.137 Det finns även en möjlighet enligt artikel 2005 att lösa en dispyt genom 

WTO:s system för tvistelösning.138

WTO-rättens praxis har haft ett inflytande på NAFTA:s tvistelösning. NAFTA paneler 

har ett antal gånger hänvisat tillbaka till WTO:s acquis i sina mål. Bland annat så har NAFTA 

använt WTO-rätten som hjälp för att definiera termen "lika". Samtidigt brukar man från 

NAFTA:s håll betona NAFTA:s obundenhet gentemot WTO-praxisen och att den applicerbara

lagen finns i NAFTA.139

2.9. Sammanfattning av kapitlet

I det här kapitlet har jag visat hur den tidiga WTO-rätten i form av GATT 1947 historiskt 

påverkat utformningen av EU:s fördrag och vilken inverkan WTO-rätten har på den interna 

EU-rätten idag. Samtidigt har jag även visat hur EU skiljer sig från andra regionala 

handelsavtal och hur EU är självständigt från WTO.

Den största skillnaden mellan de två organisationerna är förmodligen något så 

135 Ranieri, Nicola W., Nafta: An Overview, i Trakman, Leon E. & Ranieri, Nick W., Regionalism in 
international investment law, Oxford University Press, 2013, doi: 
10.1093/acprof:oso/9780195389005.001.0001.

136 Overview of the Dispute Settlement Provisions, The NAFTA Secretariat, 2016, [https://www.nafta-sec-
alena.org/Home/Dispute-Settlement/Overview-of-the-Dispute-Settlement-Provisions], (2016.02.07). 

137 NAFTA, The NAFTA Secretariat, 2016, [https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-Texts/North-
American-Free-Trade-Agreement?mvid=1&secid=ed3bd8c9-2d73-45fb-9241-d66364f8037a#A2003], 
(2016.02.07).

138 Ranieri, Nafta: An Overview, s. 5.
139 Marceau, Gabrielle; Izaguerri, Arnau,& Lanovoy, Vladyslav, ‘The WTO’s Influence on Other Dispute 

Settlement Mechanisms: A Lighthouse in the Storm of Fragmentation’, Journal of World Trade, vol. 47, no. 
3, 2013, 481–574, [https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2013016], 
(2016.02.01), s. 514-517.
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grundläggande som deras syfte. Både organisationerna har som syfte att främja handeln 

genom att ta bort handelshinder som diskriminerande skatter,140 men EU går steget längre än 

WTO. EU är inte bara ett tullunion, utan EU skapades historiskt även för att arbeta för freden 

i Europa.141 Vidare så har EU sen tiden som Europeiska kol- och stålgemenskapen utökat 

samarbetet mellan medlemsstaterna, och man kan idag säga att EU håller på med ett 

unionbyggande.142

EU skiljer sig strukturellt från vanliga regionala handelsavtal. EU har medborgare, och 

de här medborgarna har politisk representation i Europaparlamentet och rättigheter som ska 

skyddas enligt EU-fördragen.143 WTO-reglerna sätter spelreglerna för internationell handel, 

medan EU vid sidan om de fria rörligheterna dessutom reglerar mänskliga rättigheter, miljö, 

hälsa och så vidare. EU:s tvistelösningssystem, det vill säga Europeiska unionens domstol, är 

ett självständigt organ med stor kompetens och en omfattande rättspraxis. EU-domstolen har 

åtminstone utåt markerat att EU-rätten är självständig från WTO-rätten så länge som 

Nakajima-undantaget är inaktivt. Speciellt när man jämför EU med "vanliga" regionala 

handelsavtal som omfattas av reglerna i WTO blir det möjligt att se hur självständigt EU 

faktiskt är.

Min slutsats här är alltså att WTO och EU liknar varandra, men de är olika 

organisationer. Eftersom jag nu beskrivit de två organisationernas grundförutsättningar och 

tillfredsställt kraven på min metod att jämföra olika objekt går jag nu vidare till själva 

jämförelsen av WTO- och EU-rätten på ett specifikt område.

140 Bossche & Zdouc, The law and policy of the World Trade Organization, s. 40-42, och Schütze, European 
constitutional law, s. 18-19.

141 Schütze, European constitutional law, s. 9-19.
142 ibid., s. 41-44.
143 Barnard, The substantive law of the EU, s. 432-438.
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3. Lika produkt i WTO och EU

3.1. Nationell behandling och lika produkt

En av de viktigaste principerna i både WTO och EU är nationell behandling. Principer om 

nationell behandling är dock äldre än båda dessa organisationer.  Begreppet "lika produkt", 

som är centralt för tillämpningen av nationell behandling, är ett gammalt begrepp som enligt 

The working party report on border tax adjustments användes redan i bilaterala avtal på 1930-

talet. Exempelvis ett bilateralt avtal mellan USA och Frankrike som signerades 6 maj 1936 sa 

följande: 

"natural or manufactured products of the United States of America or 

of the French Republic shall, after their importation into the other country, 

be exempt from all internal taxes, fees, charges or exactions other or higher 

than those payable on like products of national origin or any other foreign 

origin"144 

 I WTO så är nationell behandling en fundamental princip för marknadsåtkomst och 

regleras i artikel III GATT. Nationell behandling betyder i WTO att när importerade produkter

är genom tullen så ska de behandlas lika som inhemska produkter.145 Syftet med artikel III 

GATT är stoppa åtgärder från att omintetgöra de medgivanden som gjorts enligt artikel II 

GATT, samt att begränsa nationella åtgärder för att skydda den interna marknaden till sådana 

åtgärder som görs vid gränsen.146 Artikel III.1 innehåller de generella principerna för artikel 

III och definierar även artikel III:s omfattning: interna skatter och avgifter; lagar, förordningar

och krav som inverkar på försäljning, transport och distribution eller användning av varor; 

interna kvantitativa förordningar som kräver blandning, bearbetning eller användning av en 

produkt till en viss specificerad proportion.147 Artikel III.2 förbjuder direkta eller indirekta 

interna skatter och avgifter som belastar importerade produkter mer än inhemska. Artikel III.4

förbjuder att importerade produkter behandlas olika vad gäller lagar, förordningar och krav 

som styr försäljning, köp, transportering, distribution och användning.

I EU så kan man säga att nationell behandling, eller "icke-diskriminering" som det 

oftast kallas i EU kontext, är en del av fri rörelse av varor. Icke-diskriminering innebär att 

144 League of Nations Treaty Series, Volume 199, page 260, citerad i The working party report on border tax 
adjustments, L/3464, 20 November 1970, [https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90840088.pdf], 
(2016.01.03).

145 Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis, The World Trade Organization, s. 234.
146 Panel Report, Italian Discrimination Against Imported Machinery, L/833 - 7S/60, 23 October 1958, 

punkterna 15-16, och Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis, The World Trade Organization, s. 235.
147 Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 

WT/DS11/AB/R, 1 November 1996 s. 17-18, och Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis, The World Trade 
Organization, s. 235.
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oavsett nationalitet ska utländska varor behandlas lika som inhemska varor.148 Enligt artikel 26

FEUF har EU ett mål att skapa en gemensam marknad där varor kan röra sig fritt mellan 

medlemsländerna. Artikel 26 kompletteras av artiklarna 34-35 TFEU, som förbjuder 

kvantitativa import- och exportrestriktioner, och artiklarna 28-30 FEUF som hanterar EU:s 

gemensamma tullunion. Artikel 110 FEUF förbjuder medlemsländer från att beskatta varor 

från andra medlemsländer mera än sina egna varor. Syftet med artikel 110 FEUF är att stoppa 

diskriminerande interna skatter (och liknande åtgärder) från att snedvrida konkurrensen 

genom att skydda inhemska varor och därmed förhindra fri rörelse av varor inom EU.149 

Artikel III GATT och de uppräknade artiklarna från FEUF överlappar alltså varandra i 

syfte och funktion.150 Trots olikheterna i språk och utformning så verkar den praktiska 

tolkningen av artikel III.2 GATT och artikel 110 FEUF vara mycket lika. Skillnaden är att 

WTO tillåter tullar, medan i EU är tullar mellan medlemsländer förbjudna enligt artikel 30 

FEUF, samt att EU har ett uttalat mål att upprätta en inre marknad med fri rörelse av varor 

enligt artikel 26 FEUF.

Lika produkt är ett begrepp som används flera gånger i GATT. Termen används bland 

annat i artikel I.1, artikel III.2, artikel III.4, artikel VI.1.(a), artikel VI.1.(b).(i), artikel IX.1 

och så vidare. Ett antal gånger används även termer som "commodity" och "merchandise" 

istället för ”product”. I United States - Malt Beverages sa dock panelen att varje användning 

av "lika produkt" i någon GATT artikel ska tolkas skiljt för sig. "Lika produkt" som används i 

artikel III.2 är alltså  inte samma "lika produkt" som i artikel III.4.151 Senare i Japan - 

Alcoholic Bevarages II förklarade panelen att ifall samma "lika produkt" begrepp skulle täcka 

både artikel III.2 och artikel III.4 så skulle artiklarnas omfattning ändras, och för att undvika 

detta så skulle panelens slutsatser om "lika produkt" i det målet enbart gälla tolkningen av 

artikel III.2.152

Termen "liknande vara" är inget nytt påfund i EU. Redan artikel 95 i fördraget om 

upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, även kallat Romfördraget, innehöll i 

stort sett samma regler som dagens artikel 110 FEUF (enda skillnaden var ett påbud att 

medlemmarna skulle anpassa sina nationella lagar så de blev förenliga med artikeln).

För tolkningen av nationell behandling och "lika produkt" i de panel och Appellate 

148 Barnard, The substantive law of the EU, s. 17-18.
149 Mål 252/86, Gabriel Bergandi mot Directeur général des impôts, ECLI:EU:C:1988:112, punkt 24.
150 Slotboom, Do different treaty purposes matter for treaty interpretations?, s. 560-566.
151 Panel Report, United States - Measures Affecting Alcoholic and Malt Bevarages, DS23/R - 39S/206, 19 June

1992, s. 63.
152 Panel Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS8/R. WT/DS10/R. WT/DS11/R, 11 July 1996,  

punkt 6.20.
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Body rapporter som jag kommer att analysera så är de viktigaste artiklarna artikel III.1 och 

artikel III.2 GATT samt ad artikel III paragraf 2. Artikel III.1 GATT lyder som följande:

" 1. The contracting parties recognize that internal taxes and other 

internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the 

internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use 

of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, 

processing or use of products in specified amounts or proportions, should 

not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to 

domestic production."

Som redan nämnts är det artikel III.1 GATT:s funktion att ge de allmänna principer som 

artikel III.2 GATT ska tolkas utifrån.153 Själva artikel III.2 GATT lyder som följande:

"2. The products of the territory of any contracting party imported into

the territory of any other contracting party shall not be subject, directly or 

indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of 

those applied, directly or indirectly, to like domestic products. Moreover, no 

contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal 

charges to imported or domestic products in a manner contrary to the 

principles set forth in paragraph 1."

Artikel III.2 innehåller alltså de specifika skyldigheter som medlemmarna i WTO åtagit 

sig. De två meningarna ska läsas separat från varandra och innehåller olika bestämmelser.154

Första meningen är självständig och förbjuder skatter och andra interna kostnader som 

direkt eller indirekt medför högre kostnader på importerade produkter än på lika inhemska 

produkter. Det är alltså härifrån som termen "lika produkt" härstammar. Eftersom första 

meningen inte direkt syftar till artikel III.1 leder detta till att kravet om den förbjudna 

åtgärden ska vara "as to afford protection" faller bort, vilket leder till att det är tillräckligt att 

visa att den importerade produkten bär på en högre börda.155 Hur själva "lika produkt" 

definieras kommer att presenteras i genomgången av panelerna och Appellate Body:s 

rapporter längre ner.

Olikt den första meningen så syftar andra meningen i artikel III.2 direkt tillbaka till 

artikel III.1. Detta betyder att utöver de krav som första meningen ställer upp så ska dessutom 

de omstridda åtgärderna vara "as to afford protection". För att fullt förstå artikel III.2 andra 

153 Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 
WT/DS11/AB/R, 1 November 1996, s. 18.

154 ibid., s. 18-19.
155 ibid., s. 18-19.
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mening måste man även läsa ad artikel III paragraf 2. Ad artikelns uppgift är att förtydliga 

artikeln den hör ihop med. Ad artiklar har samma rättsliga status som de artiklar ad artikeln 

hör ihop med eftersom de båda framförhandlades på samma gång.156 Ad artikel III paragraf 2 

lyder som följande:

"A tax conforming to the requirements of the first sentence of 

paragraph 2 would be considered to be inconsistent with the provisions of 

the second sentence only in cases where competition was involved between, 

on the one hand, the taxed product and, on the other hand, a directly 

competitive or substitutable product which was not similarly taxed."

Det är alltså från ad artikeln som termen "direkt konkurrerande och utbytbara 

produkter" härstammar. Vad "direkt konkurrerande och utbytbara produkter" betyder kommer 

att behandlas i genomgången av panelernas och Appellate Body:s rapporter längre ner.

Som nämnts tidigare så är artikel III.2 motsvarighet artikel 110 FEUF. Den lyder som 

följande (presenterad på engelska för att underlätta jämförelse):

"No Member State shall impose, directly or indirectly, on the products 

of other Member States any internal taxation of any kind in excess of that 

imposed directly or indirectly on similar domestic products.

Furthermore, no Member State shall impose on the products of other 

Member States any internal taxation of such a nature as to afford indirect 

protection to other products."

Precis som i GATT så delar man upp artikel 110 FEUF i två delar. Första stycket 

hanterar situationer där det handlar om "liknande varor" medan den andra stycket hanterar 

situationer där beskattningen är utformad för att "afford indirect protection" av "other 

products", eller "indirekt skydd" av  "andra varor" som man säger på svenska.157 Termen 

"andra varor" har i praktiken tolkats som varor som ändå är i konkurrens eller utbytbara med 

varandra i praxis.158 

Både artikel III.2 GATT och artikel 110 FEUF riktar sig mot interna skatter och interna 

avgifter. Med interna skatter syftar man till statens beskattning, och med avgifter menar man 

övriga kostnader som kan placeras på importerade produkter.159 Både i artikel III GATT och 

156 ibid., s. 24.
157 Mål 26/67, Firma Fink-Frucht GmbH mot Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse, 

ECLI:EU:C:1968:22, s. 232-233.
158 "competitive and substitution relationships between the beverages", se mål 168/78, Europeiska 

gemenskapernas kommission mot Frankrike, ECLI:EU:C:1980:51, punkt 41, och mål 171/78, Europeiska 
gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark, ECLI:EU:C:1980:54, punkt 33.

159 Barnard, The substantive law of the EU, s. 52-56, och Bossche & Zdouc, The law and policy of the World 
Trade Organization, s. 356-359, och Slotboom, Do different treaty purposes matter for treaty 
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artikel 110 FEUF säger man att bestämmelserna ska gälla både direkta och indirekta skatter. 

Med "indirekt" menar man kostnader som sätts på produkterna istället för inkomsten av 

försäljningen.160 

Anledningen till varför man vill hålla isär "lika produkt" från "direkt konkurrerande och

utbytbara produkter" är att vid "lika produkt" är det tillräckligt att visa att produkterna 

beskattas olika, medan när det handlar om "direkt konkurrerande eller utbytbara produkter" så

måste man även visa att den diskriminerande åtgärden har en skyddande effekt.161

3.2. Marknadsbegreppet av "lika produkt"

Innan jag jämför rättspraxisen i WTO och EU vill jag även gå igenom marknadsbegreppet av 

"lika produkt". Det finns en god anledning till att göra detta. Jag har tidigare i det här arbetet 

förklarat att en sak som motiverat skapandet av både WTO och EU var de ekonomiska teorin 

om komparativa fördelar. Det finns alltså ekonomiska tankegångar som genomsyrar de båda 

organisationerna. Till exempel har 16% av personer utsedda att sitta i paneler i WTO haft 

någon form av ekonomisk bakgrund.162 Har det här ekonomiska tänket även påverkat 

rättspraxisen om "lika produkt"? Om så är fallet skulle likhet mellan organisationerna 

möjligen kunna förklaras av att de utgår från samma ekonomiska teorier. För att kunna 

bedöma detta måste jag först bestämma hur ekonomin definierat "lika produkt".

Att produkter kan vara "lika" är inte ett koncept som enbart existerar i juridikens värld. 

Även inom ekonomin så finns det sätt att jämföra produkter. Vad som saknas är dock ett exakt

"lika produkt" begrepp inom ekonomin. I ekonomin är "lika produkt" helt enkelt inte en 

teknisk term på samma sätt som det är i juridiken. Vad man istället kan göra är att man tittar 

på hur utbytbar produkten är i produktion och konsumtion.163

Inom ekonomin är det möjligt att jämföra produkter genom att titta på hur 

prisförändringar påverkar efterfrågan. Man säger att produkter kan vara komplementära, 

substitutiva eller oberoende från varandra.164

För att förstå hur ekonomin ser på produkter måste man först förstå efterfråga av 

produkter. En konsuments efterfråga styrs av dennes inkomst och priset på olika produkter. 

interpretations?, s. 562.
160 Slotboom, Do different treaty purposes matter for treaty interpretations?, s. 571.
161 ibid., s. 564-566.
162 Johannesson, Louise, Mavroidis, Petros C, Black Cat, White Cat: The Identity of the WTO Judges, Journal of

World Trade, vol. 49, no. 4, 2015, 685-698, [https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?
area=Journals&id=TRAD2015027], (2016.02.01), s. 688.

163 Berg, Gerald C., An Economic Interpretation of "Like-Product", Journal of World Trade vol. 30, no. 2, 1996, 
195-209, [https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?id=TRAD1996016], (2016.02.01).

164 Axelsson, Roger (red.), Mikroekonomi, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 56-58.
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Marknadens efterfrågan av en produkt kommer då att förändras med prisändringar. Enkelt 

sagt så när priset sjunker stiger efterfrågan och vice versa.165 En produkts känslighet för 

förändringar i pris och efterfrågan kallas elasticitet. Korspriselasticitet är hur efterfrågan på en

produkt kan påverkas av en prisförändring hos en annan produkt. Detta betyder att när två 

produkter är utbytbara så kommer efterfrågan på den ena produkten stiga när priset på den 

andra produkten höjs.166

Sättet det här kan användas i praktiken inom juridiken är genom SSNIP-test. SSNIP-test

används inom konkurrensrätten för att bestämma den relevanta marknaden för utbytbara 

produkter. SSNIP-testet frågar om konsumenterna skulle ändra sina konsumtionsvanor om en 

produkt fick en varaktig prisökning på 5-10%. Den relevanta marknaden är där en prishöjning

inte leder till ett inkomstbortfall för producenten.167

I praktiken använder SSNIP-test vanligen korspriselasticitet mellan flera produkter för 

att göra testet. Genom att sätta till fler och fler produkter i SSNIP-testet tills prishöjning blir 

lönsam för alla produkter kan man ta reda på vilka produkter som är i konkurrens med 

varandra.168

Genom ett SSNIP-test skulle det alltså vara möjligt att ekonomiskt definiera vilka 

produkter som är lika, konkurrerande eller utbytbara, och i de rättsfall jag presenterar nedan 

kommer även flera parter använda korspriselasticitetsanalyser i sin argumentation.

Rättsligt används SSNIP-test i EU:s konkurrensrätt när man bestämt "relevant 

produktmarknad".169 Även om de kriterier som används för "relevant produktmarknad" är 

mycket lika de som används för "liknande vara", verkar det som "konkurrens" enligt artikel 

110 FEUF har en bredare omfattning än vad den har i EU:s konkurrensrätt.170 EU-domstolens 

praxis om artikel 110 FEUF citerar inte några mål om konkurrensrätt och det finns även mål 

som United Brands där EU-domstolen kom fram till att den relevanta produktmarknaden för 

bananer inte var den samma som för färsk frukt,171 medan man i Kommissionen mot Italien 

(Bananer) kom fram till att bananer och bordsfrukt delvis var i konkurrens med varandra 

enligt artikel 110 FEUF.172 Allt tyder alltså på att tillämpning av konkurrensrätt skiljer sig från 

165 ibid., s. 143-145.
166 Krugman & Wells, Microeconomics, s. 155-170.
167 Iacovides, Marios C. ‘Marginal Consumers,Marginalized Economics: Whose Tastes and Habits Should the 

WTO Panels and Appellate Body Consider When Assessing“Likeness”?’, Journal of World Trade, vol. 48, 
no. 2, 2014, 323–350, [https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2014012], 
(2016.02.01), s. 327-329.

168 ibid., s. 327-329.
169 Iversen, Bent, Regulating competition in the EU, 2. ed., DJØF, Copenhagen, 2012, s. 275-280.
170 Slotboom, Do different treaty purposes matter for treaty interpretations?, s. 572-573.
171 Mål 27/76, United Brands Company et United Brands Continentaal BV mot Europeiska gemenskapernas 

kommission, ECLI:EU:C:1978:22, punkterna 12-35.
172 Mål 184/85, Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien, ECLI:EU:C:1987:207, punkt 
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tillämpningen av artikel 110 FEUF.

Även WTO-rätten har hållit isär sin konkurrensrätt från sina regler om nationell 

behandling. I Korea - Taxes on Alcoholic Beverages sa panelen att man inte skulle använda 

jämförelser med konkurrensrätten när man definierade marknadsbegreppet enligt artikel III 

GATT. Panelen ansåg att marknadsbegreppet i konkurrensrätten var snävare än den marknad 

som syftades till i artikel III.2 GATT, och att artikel III hade som funktion att motarbeta 

potentiella hinder till handel genom att motverka diskriminerande regeringsåtgärder medan 

konkurrensrätten riktade in sig på firmaverksamhet som kunde skada konkurrensen. Panelen 

lyfter även fram hur man också i EU-rätten skiljt på konkurrensrätten från artikel 110 FEUF 

för att stödja sin argumentering.173 Jag finner detta intressant inte bara för att man från 

panelens håll tydligt markerar att konkurrensrättens kriterier för relevant marknad inte är 

samma som artikel III.2 GATT, utan även för att panelen här visar att de är mycket medvetna 

om den rättsutveckling som föregått dem i EU-rätten.

3.3. Rättsfallsanalys av WTO:s rättspraxis

Nationell behandling i artikel III GATT har inte varit ett statiskt begrepp, utan det har 

utvecklats genom rättspraxis i WTO. Speciellt betydelsen av "lika produkt" och "direkt 

konkurrerande eller utbytbara produkter" har krävt omfattande rättspraxis för att definieras. 

Rättsutvecklingen börjar redan under GATT-tiden med Japan  – Taxes on Alcoholic 

Beverages I och United States - Malt Beverages.

I Japan  – Taxes on Alcoholic Beverages I  från 1987 anklagades Japan för att ha brutit 

mot artikel III.1 och artikel III.2 i GATT genom att ha missgynnat importerade alkoholer med 

bland annat diskriminerande kategoriseringar, skattesatser, ad valorem-skatt och så vidare.174 

Panelen drog ett antal viktiga slutsatser om hur artiklarna skulle tolkas. Samma slutsatser kom

även att upprepas i senare fall i WTO. Panelen kom fram till att artikel III.2 skulle tolkas 

utifrån om det handlande om "lika" eller "direkt konkurrerande eller utbytbara produkter". 

Lika behövde inte betyda "identiska" produkter, utan även andra produkter som hade samma 

slutgiltiga ändamål kunde vara "lika".175 Panelen använde The working party report on border

tax adjustments för att bestämma vilka kriterier som bestämde när en produkt var lika.176

12.
173 Panel Report, Korea - Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS75/R, WT/DS84/R, 17 September 1998, punkt 

10.81.
174 Panel Report, Japan - Custom Duties, Taxes and Labelling Practices on Importerd Wines and Alcoholic 

Bevarages, L/6216 - 34S/83, 10 November 1987, s. 1-10.
175 ibid., punkt 5.5.
176 ibid., punkt 5.6.
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The working party report on border tax adjustments var en rapport från 1970 vars 

uppgift vara att granska de regler i GATT som riktade sig mot fiskala regler som drabbade 

produkter som rörde sig över gränserna.177 EU var en av medlemmarna som var med i 

working party gruppen.178 I sin studie tittade working party på flera artiklar i GATT, varav 

artikel III var en. Working party sa att bedömningen av lika produkt skulle göras från fall till 

fall, och att man skulle bedöma:

"[...]the product's end-uses in a given market; consumers tastes and 

habits, which change from country to country; the product's properties, 

nature and quality."

 Vilket jag skulle översatt till: "på produktens slutliga ändamål i en given marknad; 

konsumenters smak och vanor, som ändrar från land till land; produktens egenskaper, natur 

och kvalitet".179 

Panelen i Japan  – Taxes on Alcoholic Beverages I  följde The working party report on 

border tax adjustments rekommendationer för hur bedömningen skulle göras. Övriga kriterier 

som panelen tittade på var produkternas plats i Customs Cooperation Council 

Nomenclature.180 Customs Cooperation Council Nomenclature har sen dess ersatts av 

Harmonised System.181

I nästa mål, United States - Malt Beverages från 1992, anklagades USA av Kanada för 

att ha tullar samt ett antal övriga produktregler som missgynnade kanadensiskt öl, vin och 

cider, vilket bröt mot artikel III GATT.182

För att bestämma "lika produkt" så hänvisade panelen tillbaka till Japan  – Taxes on 

Alcoholic Beverages I. Panelen sa att artikel III.2 skulle tolkas utifrån artikel III.1, och 

betonade även att "lika produkt" i artikel III.2 skulle tolkas separat för sig eftersom andra 

177 The working party report on border tax adjustments, L/3464, 20 November 1970, 
[https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90840088.pdf], (2016.01.03).

178 L/3002, 9 April 1968, [https://docs.wto.org/gattdocs/q/.\GG\L3799\3002.PDF], (2016.01.03).
179 The working party report on border tax adjustments, L/3464, 20 November 1970, 

[https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90840088.pdf], (2016.01.03). Se punkt 18 för citatet.
180 Panel Report, Japan - Custom Duties, Taxes and Labelling Practices on Importerd Wines and Alcoholic 

Bevarages, L/6216 - 34S/83, 10 November 1987, punkt 5.6.
181 Harmonised Commodity Description and Coding System, eller bara "Harmonised System" som det också 

kallas är en internationell produktnomenklatur som är utvecklat av World Customs Organization för att 
användas som grund för tulltaxekategorier. Harmonised System innehåll ungefär 5000 varugrupper som 
klassificeras med en sexsiffrig kod. Det används i över 200 länder (inklusive EU). Se What is the 
Harmonized System (HS)?, World Customs Organization, 2016, 
[http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx], 
(2016.02.09), och Harmonized System - General information - European Commission, Europeiska 
Kommissionen, 2015, 
[http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.h
tm], (2016.02.09).

182 Panel Report, United States - Measures Affecting Alcoholic and Malt Bevarages, DS23/R - 39S/206, 19 June
1992, punkt 3.8 och punkt 5.1.
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användningar av "lika produkt" i GATT avtalet kunde ha andra syften än det som fanns i 

artikel III.2.183

I United States - Malt Beverages gjorde panelen även den omstridda tolkningen att man 

vid bedömningen av "lika produkt" inte enbart skulle se på fysiska egenskaper, utan man 

skulle även se om de omstridda bestämmelserna var utformade med avsikt att skydda den 

inhemska produktionen.184 Detta har blivit kallat "aim-and-effect" testet, och var 

kontroversiellt bland annat eftersom EU motsatte sig testet. Testet förkastades senare i Japan 

– Taxes on Alcoholic Beverages II.185

Efter att WTO-avtalet skapades har flera mål som arbetat vidare på praxisen och 

nyanserat den behandlats av panelerna och Appellate Body. Det första och kanske viktigaste 

målet är Japan – Taxes on Alcoholic Beverages II från 1996 där Japan anklagades av EU, 

Kanada och USA för att ha brutit mot artikel III.2 GATT genom att ge den japanska 

alkoholdrycken shochu en fördelaktig skattebehandling gentemot importerade spritdrycker. 

Frågan i målet blev om shochu och övriga spritdrycker var "lika produkt" eller åtminstone 

"direkt konkurrerande och utbytbara produkter". Vad som menades med övriga spritdrycker 

berodde på parterna. EU betonade vodka, gin, rom och genever medan Kanada mest var 

intresserad av whiskey och USA valde istället att göra en indelning mellan "vita" och "bruna" 

spritdrycker.186

När panelen gjorde en ordtolkning av artikel III.2 betonade panelen att artikeln bestod 

av två delar. Första meningen handlade om "lika produkter" medan andra meningen handlade 

om "direkt konkurrerande eller utbytbara produkter".187 Panelen höll även med EU om att man

skulle göra ett tvåstegstest. Först skulle man bedöma om produkterna var "lika" och sen skulle

man bedöma ifall skatterna var högre på de utländska produkterna.188 Som vi kommer att se 

längre ned är det även så man gjort i EU-domstolen när man bedömt "liknande vara" enligt 

artikel 110 FEUF.

Om artikel III.2 sa panelen att tre faktorer var relevanta vid bedömningen av första 

meningen i artikeln: 1, om produkterna var "lika"; 2, om åtgärden var en intern skatt eller en 

annan intern kostnad; och 3, ifall skatten var högre på den importerade produkten än den lika 

inhemska produkten. Ifall alla dessa tre saker var sanna så var åtgärden inte förenlig med 

183 ibid., punkterna 5.24-5.25.
184 ibid., punkt 5.71.
185 Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis, The World Trade Organization, s. 239-240.
186 Panel Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS8/R. WT/DS10/R. WT/DS11/R, 11 July 1996, 

punkterna 3.1-3.3.
187 ibid., punkt 6.11.
188 ibid., punkt 6.14.
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artikel III.2 GATT. "Aim-and-effect" testet från United States - Malt Beverages skulle inte 

tillämpas alls.189 

"Lika produkt" skulle enligt panelen tolkas utifrån de kriterier som uppräknats i tidigare 

mål och The working party report on border tax adjustments. Vidare betonade panelen att 

"lika produkt" inte gällde enbart identiska produkter, men att termen ändå skulle tolkas snävt 

till sin betydelse. "Direkt konkurrerande eller utbytbara produkter" skulle tolkas bredare än 

"lika produkter". Produkter som var "lika" var alltså även "konkurrerande", men 

"konkurrerande" produkter var nödvändigtvis inte lika.190 Appellate Body stödde panelens 

tolkning, men de varnade även för att använda för breda tullkategorier vid bedömningen av 

lika produkt.191

Appellate Body menade att det fanns tre kriterier av betydelse när man skulle tolka 

andra meningen i artikel III.2: 1, att den importerade och den inhemska produkter är "direkt 

konkurrerande eller utbytbara produkter" som tävlar med varandra; 2, de är inte lika 

beskattade; och 3, den olika beskattningen skyddar den inhemska produkten.192

Vad gällde "direkt konkurrerande eller utbytbara produkter" menade panelen att termen  

inte betydde att produkterna behövde vara fysiskt lika. Istället var de viktigaste kriterierna om 

produkterna hade gemensamma slutliga ändamål, vilket kunde visas genom att man studerade 

produkternas korspriselasticitet.193 Även marknadsstrategier, alltså hur produkten 

marknadsförts, var ett kriterium man kunde titta på.194 Appellate Body däremot betonade att 

korspriselasticitet enbart var ett sätt att studera marknaden. Det är något oklart om Appellate 

Body även höll med panelens åsikt om att fysiska egenskaper inte var en så viktig faktor 

eftersom Appellate Body räknar upp fysiska egenskaper, gemensamt slutligt ändamål, 

tullkategorier och marknadens utformning (eller "marknadsplatsen" som Appellate Body 

kallade det).195  Personligen tycker jag att det verkar som Appellate Body och panelens praxis 

här går isär trots att Appellate Body låtsas som att så inte är fallet.

Nästa mål i följetongen om asiatiska spritdrycker är Korea - Taxes on Alcoholic 

Beverages från 1998. Målet handlar om att EU och USA anklagade Korea för att ha brutit mot

189 ibid., punkt 6.19.
190 ibid., punkterna 6.21-6.22.
191 Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 

WT/DS11/AB/R, 1 November 1996, s. 19-23.
192 ibid., s. 24-26.
193 Panel Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS8/R. WT/DS10/R. WT/DS11/R, 11 July 1996 

punkt 6.22.
194 ibid., punkt 6.28.
195 Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 

WT/DS11/AB/R, 1 November 1996 s. 25.
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artikel III genom att ge drycken soju fördelaktig beskattning.196

Ett antal detaljer för hur kriterierna "lika produkt" och "direkt konkurrerande eller 

utbytbara produkter" skulle bedömas klargjordes i målet. Om betydelsen att "direkt 

konkurrerande eller utbytbara produkter" skulle vara i "direkt" konkurrens till varandra sa 

panelen att "direkt" skulle bestämmas utifrån om konsumenter såg de två konkurrerande 

produkterna som olika metoder att tillfredsställa samma behov. Detta kunde ses på 

produkternas korspriselasticitet, men panelen sa även att kvantitativa analyser var hjälpsamma

men inte nödvändiga, eftersom statsåtgärder kan orsaka förvrängningar i 

marknadsförhållandena som förvirrar studieresultatet. När man skulle bestämma ett "direkt 

konkurrerande eller utbytbart" förhållande mellan produkter var därför de avgörande 

faktorerna fysiska egenskaper, slutliga ändamål, distributionskanaler och priser. 

Korspriselasticitet mellan produkter var relevant som bevis, men det var inte exklusivt eller 

avgörande för att kunna bestämma om produkter var i direkt konkurrens.197

Koreas motargument var då att panelen i så fall egentligen tittade på "potentiell" och 

inte "direkt" konkurrens. Till detta svarade Appellate Body att "direkt" i den här kontexten 

hänför till en viss närhet mellan produkterna konkurrensmässigt. När panelen bedömde detta 

kunde de titta till både latent och existerande konkurrens.198

I sin analys tittade även panelen på bevis utanför koreanska marknaden.199 Detta tycker 

jag är något överraskande med tanke på att The working party report on border tax 

adjustments specificerade att konsumenters smak och tycke kunde skiljas från land till land 

och för att rapporters resultat enbart gäller mellan de involverade parterna. Panelen såg bland 

annat på artikel 110 FEUF och hur EU-domstolens rättspraxis om alkoholprodukter sett ut 

samt bedömningen i det tidigare målet Japan – Taxes on Alcoholic Beverages II.200 Appellate 

Body godkände åtminstone att panelen använde den japanska marknaden för 

bevisningsändamål. Inget nämndes i Appellate Body:s rapport om hänvisningarna till EU-

domstolens praxis, vilket jag tror beror på att Korea inte fört upp det i sin överklagan.201 

Senare i Phillipines - Taxes on distilled spirits säger Appellate Body att den relevanta 

196 Panel Report, Korea - Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS75/R, WT/DS84/R, 17 September 1998, 
punkterna 4.1-4.2.

197 ibid., punkterna 10.39-10.44.
198 Appellate Body Report, Korea - Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, 18 

January 1999, punkterna 112-116.
199 Panel Report, Korea - Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS75/R, WT/DS84/R, 17 September 1998, 

punkterna 10.45-10.46.
200 ibid., punkt 10.78 och punkt 10.81.
201 Appellate Body Report, Korea - Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, 18 

January 1999, punkterna 135-138.
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marknaden var den svarande partens,202 inte någon annans, vilket är vad jag förväntade mig att

man skulle säga här också.

Vår trilogi om asiatiska spritprodukter slutar med Phillipines - Taxes on distilled spirits 

från 2011. Målet handlar om att alla filippinska alkoholdrycker gjordes av råmaterial som fick

den bästa skattesatsen (den vanligaste ingrediensen var sockerrörsmelass), vilket ledde till att 

importerade spritdrycker, som ofta var gjorda av något annat råmaterial, missgynnades 

skattemässigt i jämförelse med de filippinska konkurrenterna.203

Ett antal klargöranden gjordes om hur man skulle tolka "lika produkt" och "direkt 

konkurrerande eller utbytbara produkter". En nytt kriterium utöver de som använts i tidigare 

praxis sattes till. Det nya kriteriet var "interna regleringar",204 med vilket man menade 

nationella lagar eller liknande som behandlade samma eller närliggande saker.205 Panelen 

studerade Filippinernas trafik- och skattelagar och fann att Filippinerna inte gjorde skillnad på

om alkohol var gjort av sockerrörsmelass och andra sorters alkohol, vilket var ett tecken på att

produkterna inte egentligen ansågs vara olika.206 

När man jämförde produkter tillverkade av olika råmaterial menade panelen att man 

skulle jämföra slutprodukten, inte ingredienserna.207 I praktiken såg alltså panelen på 

spritdryckernas färg, smak och doft (även kallat organoleptiska egenskaper) för att göra 

jämförelsen.208

Vad gällde konsumenternas syn på produkten så studerade panelen även produkternas 

etiketter för att hitta bevis på hur produkterna sågs på marknaden.209 En annan faktor man 

studerade var på vilka sorts platser produkterna såldes.210

Vad gällde vilka konsumenters smaker och vanor man skulle bedöma, så konstaterade 

panelen att artikel III.2 GATT skulle appliceras på alla former av direkt konkurrens, vilket i 

praktiken betyder att konkurrensen inte behöver täcka hela marknaden för att artikel III.2 

skulle kunna vara applicerbar. Det var alltså tillräckligt att bara några konsumenter hade råd 

att köpa både inhemsk och exporterad sprit för att man skulle kunna göra en bedömning.211 

202 Appellate Body Report, Phillipines - Taxes on distilled spirits, WT/DS396/AB/R, WT/DS403/AB/R, 21 
December 2011, punkterna 166-169.

203 Panel Report, Phillipines - Taxes on distilled spirits, WT/DS396/R, WT/DS403/R, 15 August 2011, 
punkterna 2.1-2.21.

204 Appellate Body Report, Phillipines - Taxes on distilled spirits, WT/DS396/AB/R, WT/DS403/AB/R, 21 
December 2011, punkt 113.

205 Panel Report, Phillipines - Taxes on distilled spirits, WT/DS396/R, WT/DS403/R, 15 August 2011, 
punkterna 7.72-7.74.

206 ibid., punkterna 7.72-7.74.
207 ibid., punkt 7.37.
208 ibid., punkterna 7.38-7.40.
209 ibid., punkt 7.61.
210 ibid., punkterna 7.122-7.123.
211 ibid., punkt 7.120.
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Gällande hur "bred" HS kod i Harmonised System man skulle titta på när man studerade

tullkategorier så kom Appellate Body fram till att den fyrsiffriga HS koden var för bred för att

man skulle kunna använda den som bevis för "lika produkt". Däremot var de sexsiffriga 

koderna, när de lästes tillsammans med de förklarande anteckningarna till Harmonised System

tillräckligt detaljerade för att kunna användas vid bedömningen av "lika produkt". 212

3.4. Rättsfallsanalys av EU:s rättspraxis

EU:s rättspraxis om hur "liknande vara" ska tolkas sträcker sig långt bakåt i tiden. EU-

domstolens praxis är äldre än praxisen i WTO.  EU-domstolens praxis börjar i Alfons Lütticke 

GmbH mot Hauptzollamt Sarrelouis från 1966 där EU-domstolen  konstaterade att första 

stycket artikel 110 FEUF kunde ha direkt effekt. Någon mera långtgående tolkning än så 

gjordes dock inte av artikeln.213

I  Firma Fink-Frucht GmbH mot Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse från 1968 

sa domstolen att artikel 110 FEUF naturligtvis inte förhindrade all intern beskattning ifall 

produkten saknade en motsvarighet på marknaden, och att även andra stycket i artikel 110 

FEUF kunde ha direkt effekt. Man sa att "liknande varor" enligt första stycket berodde på om 

de låg inom samma skatte-, tull- eller statistiska kategorier. Andra styckets funktion var att 

den hanterade situationer där beskattningen gav indirekt skydd till andra varor, som inte var 

”liknande” enligt första stycket, men som ändå på grund av någon av de ekonomiska 

användningsområdena för varorna kunde anses vara i konkurrens med varandra. Domstolen 

påpekade även att denna konkurrens måste vara varaktig och kännetecknande för varorna.214 I 

det här målet var praxisen om "liknande varor" fortfarande mycket annorlunda jämfört med 

idag. Att "liknande varor" enbart skulle vara de som faller in under samma tullkategorier var 

en mycket snäv tolkning av "liknande varor", och istället verkar det för mig som andra stycket

skulle fylla den funktion "liknande varor" kommer att få i framtida mål.

Följande mål, REWE mot Hauptzollamt Landau från 1976, handlade om att Tyskland 

hade en diskriminerande skatt mot importerade alkoholer. Domstolen sade om artikel 110 

FEUF att enbart faktumet att produkterna innehöll samma råvara (det vill säga alkohol) inte 

var tillräckligt för att artikel 110 FEUF skulle vara tillämplig, utan man skulle jämföra    

skatter eller avgifter på varor som, i samma produktions- eller handelsled, i konsumenternas 

212 Appellate Body Report, Phillipines - Taxes on distilled spirits, WT/DS396/AB/R, WT/DS403/AB/R, 21 
December 2011, punkterna 161-165.

213 Mål 57/65, Firma Alfons Lütticke GmbH mot Hauptzollamt de Sarrelouis, ECLI:EU:C:1966:34.
214 Mål 26/67, Firma Fink-Frucht GmbH mot Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse, 

ECLI:EU:C:1968:22. 

43



ögon uppvisar liknande egenskaper och fyller samma behov. Domstolen tilltalade även att det 

var av stor betydelse för bedömningen om den inhemska och den importerade varan 

klassificeras enligt samma nummer i Gemensamma tulltaxan.215 Domstolen hade alltså tydligt 

ändrat sig jämfört med vad den sa om första stycket i artikel 110 FEUF i Firma Fink-Frucht 

GmbH mot Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse. Tyvärr nämner inte domstolen varför 

den valt att ändra på hur första stycket skulle tillämpas, men jag tycker det är värt att notera 

att The working party report on border tax adjustments utgavs och godkändes 1970, och att 

EU-domstolens nya kriterier mycket mera liknade de som räknades upp där.

Det går även att se i mål som H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. mot 

Hauptzollamt Flensburg från 1978 att domstolen fortfarande var tveksam till att faktiskt 

definiera "liknande vara" och hellre lämnade bedömningen till de nationella domstolarna.216 

Åtminstone en detalj som domstolen tog ställning till i det ovannämnda målet var att liknande 

varor inte behövde vara identiska.217

Det dröjde till år 1980 innan EU-domstolen tog en tydligare ställning till artikel 110 

FEUF och hur den skulle tolkas. I Kommissionen mot Frankrike218,  Kommissionen mot 

Danmark219 och Kommissionen mot Italien220 (alla målen innehöll samma inledande stycken 

om syftet och funktionen av artikel 110 FEUF)221 delade domstolen upp artikel 110 FEUF i 

två delar, första och andra stycket. Om första stycket artikel 110 FEUF upprepade domstolen 

sina slutsatser från H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. mot Hauptzollamt Flensburg 

om att det räckte med att varorna kunde klassificeras som "liknande". Denna definition skulle 

tolkas med flexibilitet. Vidare upprepar man vad som sagts i REWE mot Hauptzollamt 

Landau. Man skulle alltså titta på om produkterna hade likartade och jämförbara 

användningsområden. Om andra stycket i artikel 110 FEUF citerade domstolen vad som sagts 

i Firma Fink-Frucht GmbH mot Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse. Domstolen 

förtydligade även att det andra stycket skulle täcka alla former av konkurrens, inklusive 

delvis, indirekt och potentiell konkurrens. Likt vad som senare även sägs i WTO så var 

skillnaden mellan första stycket och andra stycket i artikel 110 FEUF att i första stycket 

215 Mål 45/75, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH mot Hauptzollamt Landau/Pfalz, 
ECLI:EU:C:1976:22, punkt 12.

216 Mål 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. mot Hauptzollamt de Flensburg, 
ECLI:EU:C:1978:173, punkt 20.

217 ibid., punkt 19.
218 Mål 168/78, Europeiska gemenskapernas kommission mot Frankrike, ECLI:EU:C:1980:51.
219 Mål 171/78, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark, ECLI:EU:C:1980:54.
220 Mål 169/78, Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien, ECLI:EU:C:1980:52. 
221 jfr mål 168/78, Europeiska gemenskapernas kommission mot Frankrike, ECLI:EU:C:1980:51, punkterna. 3-

16, och mål 171/78, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark, 
ECLI:EU:C:1980:54, punkterna 3-16, och mål 169/78, Europeiska gemenskapernas kommission mot 
Republiken Italien, ECLI:EU:C:1980:52, punkterna 3-16.
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jämförde man skattebördan mellan varorna, medan man i andra stycket måste konstatera att 

det finns ett skyddande effekt av reglerna.222

Saken i Kommissionen mot Frankrike var om att Frankrike hade olika skattesatser för 

spritdrycker beroende på om de var gjorda av vin och frukt eller om de var gjorda av något 

sädesslag. I Frankrike producerades främst vin, så den högre skattesatsen för sprit gjorda av 

sädesslag träffade främst importvaror.223 Frågan blev om alla spritsorter, oavsett råmaterial, 

var liknande varor. EU-domstolen ansåg att tre saker skulle beaktas. Först konstaterade man 

att alla spritdrycker innehöll alkohol och var ämnade för konsumtion, så på det sättet kunde de

alla tillhöra samma klass av varor. Samtidigt kunde man hitta skillnader i varornas egenskaper

beroende på hur och av vad de var framställda. Slutligen konstaterade domstolen att 

spritdrycker kunde konsumeras på många olika sätt (de kunde till exempel blandas eller 

spädas ut). Domstolen ansåg att det därför fanns ett obestämt antal spritdrycker som kunde 

antas vara "liknande varor" beroende på deras smak och konsumenternas vanor. Domstolen 

tog tyvärr inte ställning till var denna gräns låg, eftersom man ansåg att alla spritdrycker hade 

tillräckligt många gemensamma egenskaper för att de kunde antas vara åtminstone delvis i 

konkurrens enligt andra stycket i artikel 110 FEUF.224 

I Kommissionen mot Danmark diskuterades betydelsen av korspriselasticitet eftersom 

Danmark menade att konsumenternas vanor kunde bestämmas med hjälp av denna, och att 

korspriselatisticitet borde vara den avgörande faktorn för andra stycket i artikel 110 FEUF när

man skulle bestämma om varor var i konkurrens med varandra.225 EU-domstolen undvek 

tyvärr att besvara detta påstående direkt, men domstolen kunde ändå konstatera att vissa 

produkter måste vara i konkurrens med varandra enligt andra stycket utan att faktiskt titta på 

korspriselasticiteten.226 Jag tror därför att det är skäligt att anta att domstolen inte höll med 

Danmarks påstående om att korspriselasticitet var den avgörande faktorn för tillämpningen av

andra stycket.

I de här målen från 1980 hade EU-domstolen även börjat kalla förhållandet för varor 

som omfattas av andra stycket artikel 110 FEUF andra stycket för ett förhållande mellan 

varornas konkurrens eller utbytbarhet.227 Terminologin ligger alltså mycket nära "direkt 

222  ibid.
223 Mål 168/78, Europeiska gemenskapernas kommission mot Frankrike, ECLI:EU:C:1980:51, s. 349-352.
224 ibid., punkterna 9-12.
225 Mål 171/78, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark, ECLI:EU:C:1980:54, 

punkt 28.
226 ibid., punkt 35.
227 "competitive and substitution relationships between the beverages", se mål 168/78, Europeiska 

gemenskapernas kommission mot Frankrike, ECLI:EU:C:1980:51, punkt 41, och mål 171/78, Europeiska 
gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark, ECLI:EU:C:1980:54, punkt 33.
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konkurrerande eller utbytbara produkter" som används i ad artikeln III.2 GATT. Trots 

skillnaden i ordalydelse mellan själva artikel 110 FEUF och artikel III.2 GATT så använde 

EU-domstolen ändå ett liknande språk för att beskriva funktionen av artikeln.

Ett sista mål från 1980 är Kommissionen mot Storbritannien.228 Det var lite annorlunda 

eftersom det inte handlade om sprit utan om en jämförelse mellan vin och öl. Målet var även 

delat i två delar eftersom målet först sändes tillbaka för att parterna skulle få förhandla fram 

en lösning,229 vilket misslyckades, vilket i sin tur ledde till att målet återkom till domstolen år 

1983.230 I Kommissionen mot Storbritannien använde man mycket av det som redan sagts, 

men en ny sak som togs upp om andra stycket i artikel 110 FEUF var att EU-domstolen sa att 

den skyddande effekten av beskattningen inte behöver bevisas statistiskt, utan det räcker att 

det fastställs att en viss skattemekanism kan, till följd av dess utformning, ha en skyddande 

effekt.231 Detta tycker jag ger oss en insikt i vilken sorts bevisning EU-domstolen är 

intresserad av när det gäller artikel 110 FEUF. 

Ett annat ställningstagande EU-domstolen gjorde var att säga att de konsumentvanor 

man ska studera inte får begränsas till ett land eller en region, och att de inte får ses som 

oföränderliga.232 Detta går delvis isär med WTO:s praxis, där man ska titta på 

konsumentgruppen inom det land som är svarande. Både i EU och WTO tittar man dock inte 

enbart till existerande vanor, utan även till potentiella vanor, så jag skulle vara försiktig med 

att dra några för långtgående slutsatser om den praktiska innebörden av skillnaden eftersom 

det finns en risk att tillämpningen ändå blir parallell till följd av att båda kommer till samma 

slutsats vad gäller potentiella konsumentvanor. I praktiken vad gäller konsumentgrupper i EU 

så kommer både EU-domstolen och Appellate Body att titta på EU:s medborgare som en 

konsumentgrupp, så jag tror att skillnaden främst är en följd av organisationernas olika 

perspektiv.

Senare i delen av Kommissionen mot Storbrittanien från 1983 kom EU-domstolen fram 

till att de relevanta varorna som skulle jämföras var öl och de mest ordinära och billigaste 

vinerna eftersom dessa hade ungefär samma alkoholhalt och priser.233 Med andra ord är pris 

något annat som kan beaktas när man vill se om varor är jämförbara.

228 Mål 170/78, Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och 
Nordirland, ECLI:EU:C:1980:53.

229 ibid., punkt 24.
230 Mål 170/78, Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och 

Nordirland, ECLI:EU:C:1983:202.
231 Mål 170/78, Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och 

Nordirland, ECLI:EU:C:1980:53, punkt 9-10.
232 ibid., punkt 14.
233 Mål 170/78, Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och 

Nordirland, ECLI:EU:C:1983:202, punkterna 11-12.
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Kommissionen mot Danmark från 1986 sammanfattar rättspraxisen från 1980 på ett 

tydligt sätt. Bedömningen enligt artikel 110 FEUF skulle inte göras med hänsyn till om 

varorna var helt identiska, utan om de var liknande. Vid bedömning av likhet var det viktigt 

att beakta dels samtliga objektiva egenskaper såsom deras ursprung, framställningsprocess, 

organoleptiska egenskaper (i synnerhet deras smak och alkoholhalt) och dels om de båda 

kategorierna av drycker kunde svara mot samma behov hos konsumenterna.234

Samma år, alltså 1986, var även målet John Walker hos EU-domstolen. Målet handlade 

om ifall Danmark diskriminerade skotsk whiskey genom att ge den en högre skattesats än 

fruktvin av likörtyp (som främst producerades i Danmark).235 Domstolen kom fram till att 

enligt de kriterier som uppräknats i tidigare praxis så var varorna mycket olika. De var gjorda 

av frukt respektive sädesslag, de tillverkades genom naturligt jäsning respektive destillation 

och deras organoleptiska egenskaper var olika. Enbart att de båda innehöll alkohol var inte 

tillräckligt för att de skulle vara lika, speciellt inte eftersom de tenderade att ha olika 

procentsatser. Enbart det faktum att de kunde användas av konsumenterna på samma sätt (till 

exempel som aperitif) var inte tillräckligt för att de skulle vara "liknande varor".236 Jag anser 

att EU-domstolen här indirekt bekräftar att "liknande varor" är en helhetsbedömning av alla 

de kriterier man räknat upp förut. Ingen bedömning gjordes om whiskey och fruktlikör var i 

konkurrens med varandra eftersom EU-domstolen kom fram till att skattelagstiftningen 

saknade protektionistisk effekt.237

Även om EU-domstolen nu börjat ge tydligare kriterier för hur första stycket i artikel 

110 FEUF skulle bedömas, så saknades fortfarande klarhet om hur andra stycket skulle 

hanteras. Kommissionen mot Italien (Bananer) från 1987 visar tydligt problematiken i hur 

andra stycket hanteras. För omväxlings skull handlade Kommissionen mot Italien (Bananer) 

om diskriminerande skatter mot bananer och inte alkohol. Frågan blev om bananer kunde 

jämföras med annan italiensk bordsfrukt (det vill säga frukter som äpplen och apelsiner) enligt

artikel 110 FEUF.238 Domstolen tittade på kriterierna för "liknade vara" och kom fram till att 

vad gällde organoleptiska egenskaper och vätskeinnehåll så var varorna märkbart olika. Man 

tittade även på konsumentvanorna och konstaterade att bananer saknande de andra 

bordsfrukternas "vätskande" egenskaper och att konsumenter i Italien ansåg att bananer var 

234 Mål 106/84, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark, ECLI:EU:C:1986:99, 
punkterna 10-12.

235 Mål 243/84, John Walker & Sons Ltd mot Ministeriet for Skatter og Afgifter, ECLI:EU:C:1986:100, punkt 1.
236 ibid., punkterna 11-14.
237 ibid., punkt 23.
238 Mål 184/85, Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien, ECLI:EU:C:1987:207, 

punkterna 1-8.
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speciellt näringsrika med hög energiinnehåll och väl anpassat för babymat. Med detta som 

grund ansåg domstolen att varorna inte var liknande enligt första stycket i artikel 110 FEUF.239

Efter EU-domstolen konstaterat att det inte handlade om "liknande varor" gick man 

vidare till testet i andra stycket i artikel 110 FEUF. Domstolen konstaterar i korthet att 

bananer utgjorde ett alternativt val för konsumenterna, och att bananer därför måste anses 

vara delvis i konkurrens med bordsfrukten.240 EU-domstolen berättade inte hur de kom fram 

till detta och de visade inte på någon bevisning som stöd för deras slutsats. Detta gör det svårt 

att dra några slutsatser om hur andra stycket i artikel 110 FEUF ska tolkas.

EU:s praxis om "liknande varor" är alltså runt 30 år gammal. De flesta målen är äldre än

den motsvarande praxisen från WTO. Ett färskare mål från EU-domstolen som kommit efter 

det inflytelserika Japan – Taxes on Alcoholic Beverages II och dess efterföljare är 

Kommissionen mot Sverige från 2008. Målet handlade om ifall vin diskriminerades i 

jämförelse med öl.241 I målet använde sig kommissionen tydligt av konceptet om 

korspriselasticitet när de presenterade statistik på hur försäljningen av vin och öl förändrats i 

samband med skatteförändringarna.242 EU-domstolen däremot använder sig istället av gammal

praxis för att konstatera att det finns ett konkurrerande förhållande mellan varorna.243 

Domstolen ogillar dock i slutändan kommissionens talan eftersom domstolen menade att 

kommissionen inte bevisat att skillnaden mellan vin och öl var tillräcklig för att orsaka en 

skyddande effekt. Det är oklart från det här målet vilken betydelse EU-domstolen gav 

kvantitativa studier.244  Däremot tror jag att man från sättet som domstolen håller fast vid den 

gamla praxisen visar att rättsutvecklingen på WTO-sidan inte motiverat EU-domstolen att titta

på sin egen praxis.

239 ibid., punkterna 9-10.
240 ibid., punkterna 11-12.
241 Mål C-167/05, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige, ECLI:EU:C:2008:202, 

punkt 1.
242 ibid., punkt 24.
243 ibid., punkt 41-44.
244 ibid., punkt 56-62.
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4. Analys

I första kapitlet kunde jag konstatera att GATT 1947 har haft ett sort inflytande på 

utformningen av EU:s regler om nationell behandling. Samtidigt tror jag att det inte går att dra

för långtgående slutsatser om betydelsen av detta. Även om EU:s regler inspirerats av och är 

strukturellt lika motsvarande regler i GATT, så är EU i sig mycket olikt WTO. Detta är 

speciellt uppenbart när man jämför EU med andra regionala handelsavtal och ser hur mycket 

mera inflytande WTO-rätten har på dem. Om jag enbart fokuserar på hur själva EU-rätten är 

uppbyggd, så går det att konstatera att sättet EU-domstolen tolkar rätten skiljer sig från WTO. 

EU-domstolen är också inom sin sfär en ”starkare” enhet med större inflytande över parterna 

och med mera spelrum för rättslig aktivism. Speciellt under GATT 1947-regimen var 

panelernas förmåga att forma WTO-rätten begränsad till följd av alla rapporter skulle 

godkännas med positivt konsensus. Jag tycker därför det inte är märkligt att EU-domstolens 

nuvarande praxis om ”lika produkt” är äldre än WTO:s praxis.

Trots att lagtexterna för nationell behandling är skrivna lite olika så går det att se stora 

likheter i hur "lika produkt" hanterats i rättspraxisen. Faktumet att EU är en politisk 

organisation har inte lett till någon större skillnad i tolkningen. Både WTO och EU använder 

sig av två test, ett för "lika produkt" och ett för "konkurrerande produkter". 

Första testet är om det handlar om "lika produkt" eller "liknande vara". Samma sorts 

kriterier används för testet. Produkten och dess egenskaper; produktens slutliga ändamål på en

marknad; konsumenternas smak och vanor; tullkategorier och övriga förordningar. Både i 

WTO och EU gör man jämförelsen från fall till fall, och man betonar att det är helheten som 

är det avgörande och att även om inte alla kriterier är "lika" kan likhet ändå finnas mellan 

produkterna. I praktiken betyder detta att det blir svårt att bedöma vad domstolen satt vikt på, 

speciellt i EU-domstolen där domarna tenderar vara fåordiga i sina domar. 

Det andra testet är för "direkt konkurrens eller utbytbara produkter" i WTO, och om 

produkter som inte är liknande ändå befinner sig i konkurrens enligt andra stycket 110 FEUF i

EU. Igen är testet som görs mycket lika. Det är ett "bredare" test än "lika produkt" och 

"liknande vara", men man tittar på samma kriterier som i det första testet. Möjligen går det att 

se att testets vikt skiftar mera mot konsumenterna och marknadsförhållandena, vilket skulle 

vara naturligt med tanke på att produkternas fysiska egenskaper inte behöver vara "lika" som i

första testet. 

En möjlig skillnad är bevisvärdet av korspriselasticitet och det ekonomiska begreppet på

"lika produkt". I panelerna har mycket energi satts på konsument- och prisstudier för att 
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bedöma korspriselasticitet, vilket inte gjorts i EU-domstolen, där ingen sådan ekonomisk 

bevisning har använts för att argumentera att produkterna kan vara i konkurrens med 

varandra. Samtidigt har även Appellate Body i flera mål betonat att kvalitativa studier inte är 

avgörande för att avgöra varken "lika produkt" eller "direkt konkurrerande eller utbytbara 

produkter". Det verkar alltså som att både Appellate Body och EU-domstolen vill ta avstånd 

från rent ekonomiska bevis. Istället för att göra SSNIP-test så för de en teoretisk 

argumentation där de spekulerar om produkterna har kapacitet för att kunna vara i konkurrens 

med varandra. Speciellt i EU verkar detta test vara mycket teoretiskt och i fall som 

Kommissionen mot Italien (Bananer) från 1987 använde EU-domstolen ingen form av 

bevisning alls för att komma fram till sina slutsatser.

Det går alltså att konstatera att EU och WTO har liknande test. Vilka tecken finns då på 

att de två organisationerna påverkat varandras rättspraxis? I båda fallen handlar det om 

mycket gamla koncept som härstammar från början på 1900-talet. Vi vet att artikel 110 FEUF 

ursprungligen är baserat på artikel III GATT. Däremot är EU:s rättspraxis äldre än WTO:s, 

och EU har redan på början av 1980-talet en rätt tydlig idé om hur artikel 110 FEUF ska 

tillämpas. Samtidigt säger panelerna och Appellate Body att de kriterier som de bedömer 

artikel III GATT enligt är tagna från The working party report on border tax adjustments som 

är från år 1970 och som därför är äldre än merparten av EU-domstolens praxis på området.

 Tidigare i det här arbetet påpekar jag att de mål från EU-domstolen som är äldre än  

The working party report on border tax adjustments använde ett mycket annorlunda test än 

det som utvecklades i senare praxis efter det att rapporten publicerats. Som nämnts tidigare 

var dessutom EU en medlem i Working Party gruppen. Det finns alltså en möjlighet att också 

EU-domstolen varit medvetna om de kriterier som satts upp i The working party report on 

border tax adjustments, vilket skulle kunna vara en förklaring på hur EU-domstolens 

rättspraxis fick samma utformning som WTO:s fastän den är runt 30 år äldre. Är det möjligt 

att EU-domstolen gett The working party report on border tax adjustments en sorts indirekt 

effekt? Att säga detta är tyvärr ren spekulation från min sida eftersom jag inte hittat något 

bevis som skulle stödja mitt påstående.

 En annan förklaring till varför testen blivit så lika skulle vara att man från WTO:s sida 

sett till medlemmarnas rättstillämpning när man tolkat WTO-rätten. Eftersom EU på 90-talet 

redan hade ett utvecklat system för "lika produkt"-bedömningar så kanske panelerna och 

Appellate Body inspirerats av EU-domstolens praxis när de utformat sin egen rättspraxis? I 

Korea - Taxes on Alcoholic Beverages använder sig faktiskt panelen av EU-rätten för att 

stödja sin argumentation, och EU har också varit en mycket aktiv deltagare i WTO. Samtidigt 
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är delen där panelen ser på EU-rätten begränsad, och överlag använder sig panelerna och 

Appellate Body av sina egna rättskällor när de argumenterar för sin tolkning.

Ett tredje förslag till varför rättspraxisen är så lika är att lika lagar ger lika resultat. Till 

följd av ett gemensamt historiskt ursprung till lagtexten i artikel III GATT och artikel 110 

FEUF så har de utformats på liknande sätt, vilket lett till att artiklarna producerar liknande 

resultat när de tolkas i tvister. Detta är naturligtvis en möjlig förklaring, men jag personligen 

tycker att den här förklaringen inte är tillfredsställande eftersom i de allra tidigaste målen i 

både WTO- och EU så var tolkningen rätt olika. I United States - Malt Beverages laborerade 

panelen med något sorts Aim-and-effect test och i Firma Fink-Frucht GmbH mot 

Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse sa EU-domstolen att "liknande varor" enbart 

betydde att varorna låg inom samma tullkategorier. Man har alltså startat med mycket olika 

tolkningar, vilket jag ser som ett tecken på att lagtesten saknar någon "självklar" tolkning. 

Ändå har artiklarnas tolkning successivt närmat sig varandra. Möjligen kan detta förklaras 

med att en "fungerande" lag bara har någon enstaka "fungerande" tolkning, och de första 

målen misslyckades att hitta den "fungerande" tolkningen. Jag låter mig däremot inte 

övertalas av en så spekulativ teori om hur lagar utformas när teorin om legal transplants ger 

mig en mera jordnära förklaring till varför två olika rättssystem skulle ha liknande lagar. 

Slutligen kan jag inte med det material jag studerat dra någon slutgiltig slutsats om 

WTO påverkat rättspraxisen i EU eller om EU påverkat rättspraxisen i WTO. Jag har i min 

analys försökt ge tre förslag som skulle kunna förklara varför rättssystemen är så lika, men 

eftersom det saknas bevis att styrka mina spekulationer så förblir de spekulationer. Jag tvivlar 

även på att det går att hitta ett rätt svar på den här frågan. Inte ens genom att fråga de som 

suttit i panelerna, Appellate Body och EU-domstolen tror jag att det skulle det vara möjligt att 

hitta ett svar, för deras domar är resultatet av en lång rad av beslutsfattare som successivt 

byggt på rätten. Ett exakt svar lär förbli ett mysterium.
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