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I. DEN FÖRESLAGNA FÖRORDNINGENS ALLMÄNNA SYFTE

Unionen har för närvarande inget horisontellt regelverk för att hävda sina rättigheter enligt 
Världshandelsorganisationens regler och andra internationella handelsavtal. Förslaget till 
förordning läggs fram i en global miljö där antalet motåtgärder ökar och har av välgrundade 
skäl utformats för att stärka möjligheterna att hävda EU:s handelsrättigheter, befästa EU:s 
trovärdighet och i sista hand övertyga våra handelspartner om att de bör respektera de 
spelregler som har fastställts i handelsavtalen. Förslaget utgör också en del av en strategi för 
att öppna nya marknader för EU och anpassa beslutsfattandet till Lissabonfördraget.

Denna nya rättsakt ska även ses mot bakgrund av de multilaterala (WTO), regionala och 
bilaterala tvistlösningsregler som redan nu ger ett klagande land rätt att vidta tillfälliga 
försvarsåtgärder som en ”sista utväg” mot ett land som bryter mot avtalen och inte följer 
tvistlösningsorganets beslut. Förslaget har följaktligen inga som helst protektionistiska syften.

Föredragandens starka stöd för förslaget innebär inte att han anser att EU bör använda 
motåtgärder oftare, även om förslaget utan tvekan kommer att underlätta en eventuell 
användning av sådana åtgärder. Föredraganden anser att motåtgärder alltid ska vara en sista 
utväg, i linje med Pascal Lamys hyllade citat: ”Samråd innan du lagstiftar, förhandla innan 
du tvistar, kompensera innan du vidtar motåtgärder och följ alltid reglerna”. 

På senare år har det bara förekommit en handfull ärenden där EU tvingats tillgripa 
motåtgärder. Att det föreligger ett trovärdigt hot är emellertid en viktig faktor för att säkra en 
positiv uppgörelse. Tidsramen för vidtagande av åtgärder är av avgörande betydelse. Före 
Lissabonfördraget tillämpade EU en strategi ”från fall till fall” när det gällde motåtgärder mot 
tredjeland enligt WTO:s överenskommelse om regler och förfaranden för tvistlösning (DSU) 
eller motåtgärder enligt avtalet om skyddsåtgärder. Det skedde i form av förordningar som 
antogs av rådet. Avsaknaden av ett horisontellt regelverk innebär att varje enskilt beslut nu 
måste fattas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, vilket i genomsnitt tar mellan 15 och 
31 månader. 

Även om vi noggrant bör undersöka möjligheterna att stärka det föreliggande förslaget vad 
gäller räckvidd, tillgängliga motåtgärder och parlamentets delaktighet, är det mycket viktigt 
att EU snarast möjligt får denna horisontella rättsakt.

II. FÖRORDNINGENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Förslaget till förordning innehåller regler och förfaranden för att garantera ett effektivt 
utövande av unionens rätt att tillfälligt eller slutgiltigt upphäva medgivanden och andra 
skyldigheter enligt internationella handelsavtal (artikel 1). Det omfattar fyra olika typer av 
situationer (artikel 3): 
– Motåtgärder efter utslag i handelstvister på WTO-nivå (artikel 22 i WTO:s 
överenskommelse om tvistlösning). 
– Motåtgärder efter utslag i handelstvister enligt andra internationella handelsavtal. 
– Motåtgärder när ett tredjeland vidtagit en skyddsåtgärd utan lämpliga motåtgärder (artikel 8 
i WTO-avtalet om skyddsåtgärder).
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– Motåtgärder om en tredjepart ändrar sina medgivanden enligt artikel XXVIII i Allmänna 
tull- och handelsavtalet 1994 utan tillfredsställande kompenserande justering.

III. OLIKA TYPER AV FÖRESLAGNA HANDELSPOLITISKA ÅTGÄRDER

I artikel 5 föreslås tre typer av handelspolitiska åtgärder: 
1 – Tillfälligt upphävande av tullmedgivanden och införande av nya eller höjda tullar. 
2 – Införande eller skärpning av kvantitativa begränsningar av import eller export av varor. 
3 – Tillfälligt upphävande av medgivanden inom området för offentlig upphandling. 

Förslaget innebär att EU skulle kunna vidta motåtgärder först sedan ett internationellt, 
regionalt eller bilateralt tvistlösningsorgan har gett unionen klartecken att göra detta. 
EU skulle emellertid inte fråntas möjligheten att välja den lämpligaste motåtgärden för att 
effektivt genomdriva sina rättigheter, till exempel vilken sektor eller vilket avtal hos det tredje 
landet som motåtgärden ska riktas mot.

Förutsättningarna för att ”korsvisa motåtgärder” ska kunna godkännas förklaras i artikel 22.3 i 
DSU. Uttrycket ”korsvisa motåtgärder” förekommer inte i texten, men det avser en situation 
där det klagande landet vidtar åtgärder riktade mot en sektor eller ett avtal som inte har 
kränkts av det svarande landet. Samma mekanism fastställs i artikel 8 i avtalet om 
skyddsåtgärder.

A. Tjänster och immateriella rättigheter

I förslaget till förordning beskrivs en uppsättning handelspolitiska motåtgärder som enligt 
artikel 5 ska vara begränsade till varor och offentlig upphandling.

Tjänster, förutom offentlig upphandling, och immateriella rättigheter utesluts de facto som 
handelspolitiska mekanismer. Om EU skulle behöva tillgripa motåtgärder på dessa områden 
inom ramen för Gats (WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal) och Trips (WTO:s 
handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter) så måste det ske ”enligt andra förfaranden” i 
form av särskilda och tidsödande förordningar. 

Skälet till detta är enligt kommissionen att det saknas expertkunskaper om användningen av 
tvingande åtgärder när det gäller tjänster och immateriella rättigheter och att det därför kan 
uppstå komplicerade tekniska och juridiska frågeställningar. 

WTO-reglerna medger visserligen korsvisa motåtgärder, men motåtgärder som enbart avser 
varor är inte alltid genomförbara eller effektiva. Även om vi i EU inte har någon horisontell 
marknadsreglering när det gäller tjänster, så skulle det med stöd av EU:s lagstiftning vara 
möjligt att överväga motåtgärder inom ett antal sektorer. Innan vi utesluter möjligheten att 
vidta åtgärder på tjänsteområdet bör vi analysera de praktiska konsekvenserna och se om det 
föreligger något intresse från näringslivets sida. Tjänstesektorns ökande betydelse i regionala 
och bilaterala frihandelsavtal stärker argumenten för att man åtminstone bör överväga att 
inkludera tjänster.
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Problemen är ännu fler när det gäller korsvisa motåtgärder som avser immateriella rättigheter. 
För det första finns det inbyggda svårigheter i EU:s rättssystem. För det andra kan 
motåtgärder när det gäller immateriella rättigheter ge upphov till svåra frågeställningar som 
rör medlemsstaternas skyldigheter enligt internationell rätt och orsaka andra praktiska 
problem. 

Enligt WTO:s regler är det visserligen möjligt att tillfälligt upphäva rättigheter och 
skyldigheter enligt Trips på grund av handelstvister inför WTO. Även om ett tillfälligt 
upphävande av immateriella rättigheter har godkänts av ett tvistlösningsorgan i ett par fall har 
det emellertid aldrig skett i praktiken. 

B. Offentlig upphandling

Det är oerhört viktigt att skilja detta förslag till förordning från diskussionerna om 
ömsesidighet i samband med förslaget till förordning om ömsesidighet i samband med 
upphandling. Det föreliggande förslaget handlar om att hävda rättigheter som EU redan har.

Även om texten är ganska oklar ska det enligt förslaget inte bara vara möjligt att vidta 
åtgärder inom ramen för avtalet om offentlig upphandling, utan även i andra fall, framför allt 
om en part i ett frihandelsavtal inte respekterar sina avtalsenliga skyldigheter i samband med 
upphandling. Detta skulle kunna omformuleras så att det blir mer utförligt.

Avtalet om offentlig upphandling gäller redan för WTO:s överenskommelse om regler och 
förfaranden för tvistlösning och ger parterna rätt att vidta motåtgärder om de ställs inför 
olagliga åtgärder. Det som är speciellt med avtalet om offentlig upphandling är att det 
utesluter korsvisa motåtgärder, vilket innebär att de enda tänkbara motåtgärderna vid brott 
mot avtalet om offentlig upphandling är inskränkningar i fråga om upphandling. Detta strider 
mot Gats och Trips, där korsvisa motåtgärder inte utesluts, även om det finns vissa regler som 
måste följas. 

Åtagandena beträffande upphandling ökar till följd av översynen av avtalet om offentlig 
upphandling och införandet av kapitel om offentlig upphandling och hela kapitel om 
tvistlösning i frihandelsavtalen. Medan bilaterala tvister tidigare knappast var ett alternativ 
kan vi i framtiden förvänta oss en del tvistlösningsåtgärder inom ramen för frihandelsavtalen 
och EU måste förbereda sig för detta.

Efter nästan femtio år med en gemensam handelspolitik kan vi inte säga till våra medborgare 
att EU visserligen förhandlar fram våra handelsavtal, men inte har förmåga och lämpliga 
mekanismer att upprätthålla dem. 

IV. INSAMLING AV UPPGIFTER

I förslaget hänvisas det på olika ställen till EU:s ”(allmänna) intressen” och ”ekonomiska 
intressen”. Kommissionen motiverar dessa formuleringar genom att hänvisa till motsvarande 
formuleringar i framför allt WTO-reglerna.
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I artikel 9 sägs att kommissionen för tillämpningen av denna förordning ska inhämta uppgifter 
och synpunkter rörande unionens ekonomiska intressen beträffande enskilda produkter eller 
sektorer. Valet av motåtgärder och den sektor eller det avtal i det tredje landet som åtgärderna 
ska riktas mot är av stor betydelse för EU:s ekonomiska aktörer. Därför är det viktigt att fler 
detaljer om processen för informationsinsamling inkluderas så att kommissionen kan beakta 
alla synpunkter och uppgifter och på ett heltäckande sätt definiera EU:s allmänna och 
ekonomiska intressen, inklusive den sociala och miljörelaterade komponenten.

V. ÖKAD DELAKTIGHET FÖR PARLAMENTET

När det gäller Europaparlamentets delaktighet i förfarandena är förslaget inte särskilt utförligt. 
Dess delaktighet bör bedömas mot bakgrund av 
– artikel 11 ”Europaparlamentets och rådets rätt till kontroll” i Europaparlamentets och rådets 
förordning 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter,
– ramavtalet om spridning av handlingar i samband med handelsrestriktioner,
– artikel 88 i arbetsordningen. 

Varje beslut av kommissionen om att införa handelspolitiska motåtgärder skulle få 
långtgående konsekvenser, inte bara ekonomiska, utan även allmänpolitiska. Frågan om 
parlamentets deltagande i alla faser av förfarandet och behovet av öppenhet måste också 
utvärderas grundligt. 

– Bör man inrätta ytterligare en särskild gransknings- eller samrådsprocess för olika faser av 
förfarandet, framför allt när en WTO-medlem får en tidsfrist för att rätta sig efter ett beslut av 
WTO och omedelbart efter det att denna tidsfrist har löpt ut?
– Hur ska Europaparlamentet informeras i god tid, helst innan beslutet fattas? 
– Vilken mekanism ska användas för att ge parlamentet möjlighet att påverka åtgärderna? 
– Hur kan man garantera sekretessen för denna känsliga information? 
– Bör ett krav på att samråda med eller informera parlamentet införas i förordningen (skäl, 
artiklar) eller i ett eventuellt följedokument (förklaring)? 


