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Sammanfattning
EG är ett ekonomiskt samarbete som representerar både fri handel och
protektionism. Genomförandet av den inre marknaden innebär att man inom
EG har avskaffat tariffära handelshinder. I artikel 3 Romfördraget anges att
gemenskapen skall, för att uppnå målet med en inre marknad, införa en
gemensam tulltariff och föra en gemensam handelspolitik gentemot tredje
land. En tullunion ger ett viss skydd mot import från tredje land. EG vidtar
ytterligare åtgärder som har till syfte att skydda den fria rörligheten av varor
och tjänster på den inre marknaden. Dessa åtgärder används efter behov och
fungerar som handelspolitiska verktyg. 

Denna uppsats behandlar ett av EG: s handelspolitiska verktyg;
antidumpningsåtgärder. Antidumpningslagstiftning ger EG rätt att hindra
dumpad import från att komma in på den gemensamma marknaden genom
att besluta om en tull på importen. Dumpning av varor betyder förenklat att
man säljer en vara på en främmande marknad till ett billigare pris än vad
man tar ut för varan på dess hemmamarknad. Dumpning är i sig inte
förbjuden. Det är endast när de dumpade varorna orsakar väsentlig skada för
gemenskapsindustrin som åtgärder får vidtas.

Den tulltariff som tullunionen representerar är en fast avgift som är känd för
exportören. Om kommissionen finner anledning att besluta om en tull på
dumpad import är denna tariff, till skillnad från tullunionens tariff, högst
individuell. Kommissionens antidumpningsutredningar är omfattande och
den tull som kommissionen kan besluta om är ofta anpassad till varje vara
och till varje enskild exportör.

Uppsatsen syftar till att ge läsaren en historisk bakgrund till EG: s
antidumpningslagstiftning samt en redogörelse för aktuell
gemenskapslagstiftning när det gäller dumpning av varor. Uppsatsen
redogör för EG: handelspolitik och den inre marknaden i syfte att ge läsaren
en bakgrund till användandet av antidumpningsåtgärder. 

Under 1980-90-talet ökade antalet antidumpningsutredningar som företogs
av kommissionen drastiskt. Uppsatsen innehåller en allmänt hållen
diskussion om antidumpningsåtgärdernas betydelse för genomförandet av
den inre marknaden och om antidumpningsåtgärdernas roll i framtida
handelspolitik. 
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FÖRORD

Denna uppsats ingår som en del av juristprogrammet vid Lunds Universitet.
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Henrik Norinder som har
väglett mig under uppsatsskrivandets gång.  
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Förkortningar

EEC European Economic Community

EU Europeiska Unionen

EURATOM Europeiska
Atomenergigemenskapen

EG Europeiska Gemenskapen

GATT The General Agreement on Tariffs
and Trade

WTO World Trade Organisation
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1 Uppsats

1.1 Bakgrund

Ordet frihandel är vanligt förekommande i dagens debatt om handel. Det
finns många förespråkare för en global liberalisering av handeln. EG är ett
ekonomiskt samarbete som arbetar för en liberalisering av handeln. Jag
tyckte vid valet av uppsatsämne att det skulle vara intressant att titta 
närmare på EG: s handelspolitik. 

Genomförandet av den inre marknaden har inneburit att EG har liberaliserat
handeln inom EG: s gränser. Det är inte tillåtet för en medlemsstat att ta ut
en tullavgift eller använda sig av andra åtgärder som får handelshindrande
effekter på handeln på den gemensamma marknaden.1 Vad var syftet med
genomförandet av den inre marknaden? 
Det primära målet med den inre marknaden tycks vara att skapa fri rörlighet
för varor, personer, tjänster och kapital mellan medlemsstaterna men hur såg
man på handeln mellan gemenskapen och tredje land? 
Var EG: s handelspolitik också präglad av tanken om en handel utan hinder? 

För att skydda den fria rörligheten för varor och tjänster mellan
medlemsstaterna ansåg man det vara nödvändigt att införa en gemensam
tulltariff mot tredje land och föra en gemensam handelspolitik. 
I den gemensamma handelspolitiken ingår åtgärder som har till syfte att
skydda de fria varurörelserna mot störningar från tredje land.
Handelspolitiken tycks inte vara präglad av tanken om en handel utan
hinder. Istället har EG: s handelspolitik under 1980-90-talet präglats en ökad
protektionism. En av de åtgärder som har till syfte att skydda den fria
rörligheten av varor är antidumpningsåtgärder.

Dumpning betyder förenklat att man säljer en vara på en främmande
marknad till ett billigare pris än vad man tar ut för varan på dess
hemmamarknad. Dumpning är i sig inte förbjuden. Det är endast när de
dumpade varorna orsakar väsentlig skada för industrin på importmarknaden
som åtgärder får vidtas. Antidumpningslagstiftning ger ett land rätt att
hindra dumpad import från att komma in i landet genom att besluta om en
tull på importen. Ett lands eller en tullunions antidumpningsregelverk är ett
mycket effektivt medel för att styra importen och används flitigt av de större
marknaderna i världen, USA, Canada, Australien och EG.

                                                
1 Det råder inte ett absolut förbud mot handelshinder. Enligt artikel 30 Romfördraget kan en
medlemsstat införa en åtgärd som har handelshindrande effekt om beslutet om en sådan
åtgärd fattas med hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller intresset att skydda
människors och djurs hälsa. 



5

Jag valde att fördjupa mig i gemenskapens antidumpningspolitik eftersom
jag tror att denna form av handelspolitiska skyddsåtgärder har haft betydelse
för etableringen och av den inre marknaden inom gemenskapen.
Gemenskapens antidumpningspolitik kan symbolisera den handelspolitik
man faktiskt bedriver. 

1.2 Syfte och problemställningar

Syftet med denna uppsats är att beskriva vad dumpning av varor är och vad
de finns för möjligheter för EG att skydda sig mot import som skadar
gemenskapsindustrin. Syftet är att beskriva hur det internationella
samarbetet under WTO ser ut då det gäller antidumpning och hur detta
påverkar gemenskapens antidumpningslagstiftning. Syftet är vidare att föra
en övergripande diskussion kring antidumpningsåtgärdernas betydelse för
genomförandet av den inre marknaden. Kommer EG:s framtida
handelspolitik att inbegripa antidumpningsåtgärder och i så fall varför? 

Uppsatsen redogör för en del av EG: s handelspolitik, nämligen
antidumpningsåtgärder. Uppsatsen innehåller ett kapitel där jag redogör för
den inre marknaden och EG: s gemensamma handelspolitik. Jag har valt att
redovisa för detta eftersom det är viktigt att få en övergripande bild av den
inre marknaden samt av EG: s handelspolitik för att kunna sätta in
antidumpningsåtgärderna i ett större sammanhang. EG kan inte föra en
handelspolitik som är alltför protektionistisk utan, som medlem i WTO,
måste EG underkasta sig WTO: s regelverk. Då EG är skyldig att rätta sig
efter WTO: s antidumpningslagstiftning har jag valt att redogöra kort för
organisationen WTO och den antidumpningspolitik som förs inom denna
organisation. 

1.3 Avgränsningar

Syftet med antidumpningslagstiftning är att skydda den industri som finns
inom gemenskapen från skada som kan orsakas av dumpad import från
tredje land. Det vore intressant att se vad detta skydd för handeln inom
gemenskapen betyder för konkurrensen på den gemensamma marknaden
men av utrymmesskäl behandlar uppsatsen inte antidumpning ur aspekten
effektiv konkurrens inom EU. 

Gemenskapens antidumpningslagstiftning är antagen i enlighet med WTO: s
antidumpningspolitik. WTO: s antidumpningslagstiftning återfinns i 
The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). På svenska heter
detta avtal Allmänna tull- och handelsavtalet. Då jag i detalj redogör för
gemenskapens gällande lagstiftning har jag valt att inte redogöra för den
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exakta innebörden av GATT då likheten mellan de båda regelverken, när det
gäller dumpning, är stor.

1.4 Metod och material

Uppsatsen är till största delen deskriptiv då avsikten är att med hjälp av
litteratur och lagtext redogöra för bakgrund och följder av gemenskapens
antidumpningslagstiftning. 

Till grund för uppsatsen ligger böcker som behandlar EG ur perspektivet
handel. Jag har använt mig av litteratur av allmän karaktär, främst
engelskspråkig. Allmänna böcker om handel inom gemenskapen samt hur
den gemensamma handelspolitiken ser ut finns det naturligtvis en stor
mängd av. 

När det gäller företeelsen dumpning har jag i min deskriptiva redogörelse av
dumpning av import från tredje land utgått från Rådets förordning 384/96
om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i
Europeiska gemenskapen2 samt en relativt nyskriven bok i ämnet: EU
antidumping Law, Pursuing and Defending Investigations av Sebastian Farr. 

Det har däremot varit svårt att hitta nyskriven litteratur som beskriver de
konsekvenser antidumpningsåtgärder kan få på handeln mellan
medlemsländerna och på handeln mellan gemenskapen och tredje land.

Det material som jag främst har använt mig av då jag redogör för regional
respektive global liberalisering av handeln respektive för- och nackdelar
med frihandel är The European Community and the International Trading
System, Volume II, The European Community and Uruguay Round av Anna
Murphy, artikel EG i världen - den externa handelspolitikens relation till
GATT, skriven av Sara Stendahl samt information från websidan Ne.se. 

När hänvisningar görs till Romfördraget avses Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen enligt dess lydelse enligt Amsterdamfördraget. 

GATT har två betydelser. GATT är ett internationellt avtal som
undertecknades i Genève den 30 oktober 1947 och som trädde i kraft
1 januari 1948. GATT står för The General Agreement on Tariffs and Trade
eller på svenska Allmänna tull- och handelsavtalet. Genom undertecknandet
av GATT bildades en organisation vars främsta syfte var att hindra den
protektionism som präglade handeln efter andra världskriget. Organisationen
fick namnet GATT. För att undvika missförstånd om vilken betydelse av

                                                
2 EGT 1996 L 56/1.
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GATT som åsyftas har jag i uppsatsen valt att skriva GATT-avtalet när jag
syftar till GATT:s betydelse som avtal.

Med anledning av den senaste förhandling av GATT-avtalet förändrades
organisationen GATT inom en rad områden. Organisation fick även ett nytt
namn och det nya namnet är World Trade Organisation (WTO). När jag i
uppsatsen använder ordet GATT syftar jag till organisationen före
namnändringen. När jag använder ordet WTO syftar jag till organisationen
efter namnändringen (efter 1995).

1.5 Disposition

Uppsatsens inledande kapitel beskriver övergripande EG: s handelspolitik,
handeln inom den gemensamma marknaden samt för- och nackdelar med
frihandel. I fjärde kapitlet behandlas antidumpningslagstiftning ur ett
historiskt perspektiv. Fjärde kapitlet innehåller även en beskrivning av
frihandelsorganisationen WTO. Femte kapitlet ger en detaljerad beskrivning
av gemenskapens antidumpningsregelverk. Slutligen, i uppsatsens sista
kapitel, förs en allmängripande diskussion om betydelsen av
antidumpningsåtgärder för genomförandet av den inre marknaden samt hur
EG: s handelspolitik ser ut idag och hur den kommer att se ut i framtiden.  
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2 Handel
Art 2 Romfördraget definierar ett av de grundläggande målen inom 
den europeiska gemenskapen; att skapa ekonomisk välfärd åt alla
medlemsländerna. Gemenskapen har valt att upprätta en gemensam marknad
och en ekonomisk och monetär union för att nå målet att skapa en likvärdig
ekonomiskt standard för alla medlemsländerna. Artikel 3 stadgar de villkor
som unionen skall uppfylla för att uppnå den ekonomiska integrationen som
krävs för den inre marknaden. Två av de centrala villkoren är att unionen
skall bedriva en gemensam handelspolitik mot tredje land samt att eliminera
de handelshinder som finns mellan medlemsländerna.

2.1 Gemensam handelspolitik

Stödet för principen om att driva en gemensam handelspolitik återfinns i
Romfördraget artiklarna 3 (b) samt 131-134. Enligt artikel 133 anses
gemenskapen ha ensam kompetens att ingå bilaterala och multilaterala
handelsavtal. Det är kommissionen som initierar handelsförhandlingar 
med andra stater och organisationer för EG: s räkning. Gemenskapen
betraktas i internationella sammanhang inte som 15 individuella stater utan
EG utgör en handelspolitisk enhet i förhållande till länder och organisationer
utanför gemenskapen. Medlemsländerna för alltså inte någon nationell
enskild handelspolitik utan den gemensamma handelspolitiken 
förs genom kommissionen. 

För att EG skall kunna skydda de fria varurörelser från störningar från tredje
land är det nödvändigt att kontrollera handeln mellan gemenskapen och
tredje land.3 EG har därför inrättat en tullunion och använder sig av en rad
handelspolitiska skyddsåtgärder. De skyddsåtgärder som ingår i
handelspolitiken är främst antidumpningsåtgärder, antisubventionsåtgärder,
säkerhetsåtgärder mot import i skadligt stora mängder och åtgärder mot
oäkta varor.4

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att företag som exporterar
till EG blir föremål för kommissionens antidumpningsundersökningar.
Kommissionen har i allt större grad utnyttjat sin rätt att påbörja en
undersökning om dumpning av varor föreligger och en naturlig följd av detta
har varit att antal åtgärder mot antidumpning har ökat. 

                                                
3 Claesson Joachim, Antidumpingspolitik särskilt inom EG, Stockholm 1992, s. 14.
4 Ibid. s. 14.
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Mellan 1970 och 1976 initierade kommissionen 26
antidumpningsförfaranden vilket kan jämföras med de 300 förfaranden som
inleddes mellan åren 1986 och 1997.5 

Antidumpningsregelverket spelar numera en betydande roll som
handelsinstrument i EG: s gemensamma handelspolitik. Även om
kommissionens utredning inte föranleder att den dumpade varan åläggs en
antidumpningstull  kan enbart ett påbörjat antidumpningsförfarande vara
mycket kostsamt för exportörer och importörer i form av tid och kostnader
som krävs för att försöka övertyga kommissionen om att en vara inte är
dumpad.

2.2 Historisk bakgrund till en inre marknad

Samarbetet inom EU bygger på frivilliga avtal mellan suveräna stater.
Tanken på ett samarbete inom Europa föddes efter första världskriget men
konkretiserades först efter andra världskrigets slut. Det fanns två riktlinjer
inom rörelsen som arbetade för ett europeiskt samarbete. Vissa stater
önskade att man med USA som förebild skulle skapa en europeisk
federation emedan andra ansåg att samarbetet endast skulle sträcka sig till
mellanstatliga avtal.6 Resultatet blev en kompromiss och samarbetet kom att
bygga på frivilliga avtal mellan suveräna stater. Det första steget mot en
integrerad union togs kort därefter genom bildandet av Europeiska Kol- &
stålgemenskapen.7  Ett viktigt motiv med detta samarbete var att få kontroll
över den industri som låg till grund för de europeiska ländernas, främst
Västtysklands, krigsrustning. Det fanns även ekonomiska motiv bakom detta
samarbete som t.ex. att man genom att samordna de europeiska
stålsektorerna skulle få en mer lönsam produktion och nya arbetstillfällen
vilket skulle leda till en högre levnadsstandard. 

Nästa steg i den europeiska unionens historia är då man, genom att
underteckna Romfördraget 1957, upprättade Europeiska ekonomiska
gemenskapen (EEC) och Europeiska atomenergigemenskapen
(EURATOM). 1967 kom detta samarbete att få det gemensamma namnet
Europeiska Gemenskaperna (EG). Målsättningen med EEC var att upprätta
en gemensam marknad och gradvis samordna medlemsstaternas ekonomiska
politik. För att uppnå målet med en gemensam marknad skulle gemenskapen
skapa en inre marknad vilket innebär fri rörlighet för människor, varor,
tjänster och kapital.8 

                                                
5 Farr Sebastian, EU Antidumping Law, Pursuing and Defending Investigations, Bembridge
1998, s. 1.
6 Murphy Anna, The European Community and the International Trading System, Volume
II, The European Community and Uruguay Round, Bryssel 1990, s. 69.
7 Genom Parisfördraget 1952.
8 Europeiska unionen, Lindahl Rutger, <www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i-art-id=165550>,
senast besökt 2001-07-23.
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Den ”gemensamma marknaden” och den ”inre marknaden” är inte samma
sak. Det förstnämnda uttrycket syftar på att marknaden inom gemenskapen
skall fungera som en enda marknad där tullar, kvantitativa restriktioner och
åtgärder med motsvarande verkan har avvecklats och där det råder fri
rörlighet för varor, människor, tjänster och kapital. Den ”inre marknaden” är
ett uttryck som först kom genom Enhetsakten 1985. Den ”inre marknaden”
är det område som genom Romfördraget skall tillförsäkras fri rörlighet för
varor, tjänster, personer och kapital.9 

Målsättningen med EEC var redan utstakad under 1960-talet men trots
denna definierade målsättning angående fri rörlighet för varor, personer,
tjänster och kapital existerade det under de kommande åren handelshinder
på den europeiska marknaden.10 Genomförandet av den gemensamma
marknaden blev åter ett aktuellt samtalsämne under 1980-talet. EG befann
sig i en tid som präglades av stagnation, hög arbetslöshet, uteblivna effekter
av det ekonomiska samarbetet och en del motsättningar om såväl takten på
ett utökat samarbete som takten på en geografisk utvidgning av samarbetet.
Samarbetet som hade utkristalliserats i efterkrigets Europa behövde nu,
tjugo år senare, definieras om och få nya mål om framtiden utstakade.

En revision av beskrivningen av samarbetet och dess mål presenterades i
Vitboken, The White paper, i vilken det presenterades ca 300 förslag till
konkreta åtgärder som skulle leda fram till etablerandet av en inre
marknad.11 Målet med Vitboken var att implementera Romfördragets
bestämmelser i nationell lagstiftning och för att på så sätt eliminera hinder
vid handel med varor och tjänster mellan medlemsländerna senast år 1992.
Denna plan accepterades som underlag för det framtida samarbetet. 

För att praktiskt kunna genomföra och kontrollera efterlevnad av de många
åtgärder som Vitboken tog upp i sin plan krävdes det en förändring inom
organisationen. För detta ändamål utarbetades Enhetsakten, The Single
European Act, som 1985 fogades till Romfördraget. Detta avtal förbättrade
möjligheterna till beslutsfattande inom Unionen. Denna förändring ansågs
nödvändig för att kunna nå målet om en inre marknad 1992. I Enhetsakten
kan man även läsa om visioner och ambitioner att utöka samarbetet mellan
medlemsländerna så att en monetär union kan skapas. Det står däremot inget
sagt om Unionens externa handelsrelationer med ett undantag; att det
Europeiska Parlamentet hädanefter måste godkänna framtida
överenskommelser som Unionen företar med ett land eller en organisation
utanför unionen.12

                                                
9 Hellström Per, Kjellgren Anders, Europarätt, Sverige i den Europeiska unionen, Lund
1996, s.160.
10 Ibid. s. 4.
11 EC Commission, Completing the internal market: White paper from Commission to the
Council, Luxembourg: Office of Publication of EC, 1985.
12 Murphy Anna, The European Community and the International Trading System, Volume
II, The European Community and Uruguay Round, Bryssel 1990, s. 72.
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Medlen för att uppnå fri rörlighet

Den inre marknaden kännetecknas av ett avskaffande av hinder som syftar
till att skapa fri rörlighet av varor, personer, tjänster och kapital mellan
medlemsländerna. Inom ramen för genomförandet av den inre marknaden
har man inom EG infört ett absolut förbud mot tariffära handelshinder
mellan medlemsländerna. När målet om en gemensam marknad utarbetades
var medlen inriktade mot att eliminera tariffära handelshinder.13

De tariffära handelshindren är avgifter, oftast i form av export- och
importtullar, som tas ut då en vara passerar gränsen till ett annat land.
Artikel 23 och 25 Romfördraget reglerar förbudet mot tariffära
handelshinder. Förbudet har givits direkt effekt genom rättsfallet Van Gend
en Loos mot Nederländska skatteförvaltningen, 26/62/EG. Förbudet mot
tullar är tydligt och har sedan detta rättsfall från 1960-talet kunnat åberopas
inför nationell domstol av såväl importörer och exportörer. Tvister om
förbud mot tullavgifter hamnar numera sällan framför domstol.14

Romfördraget artiklarna 23 och 25 förbjuder inte bara import- och
exporttullar mellan medlemsstater utan även avgifter med motsvarande
verkan (AMV). Detta förbud finns som ett komplement till förbudet mot
tullar för att omöjliggöra att någon medlemsstat byter ut en tull mot en
ekonomisk avgift och på så sätt kringgår tullförbudet och därmed bryter mot
den denna fundamentala princip om fri rörlighet. Förbudet mot tull och
avgifter med motsvarande verkan omfattar alla avgifter, oavsett storlek, som
tas ut på grund av att en vara korsar en nationell gräns inom unionen.
Vid bedömning om huruvida en avgift utgör en otillåten avgift eller inte är
det avgörande rekvisitet orsaken till varför avgiften tas ut. Det är en otillåten
avgift om den tas ut just p.g.a. att varan passerar en nationell gräns.
Domstolens rättspraxis på detta område är omfattande och exempel på
avgifter som har behandlats som avgifter med motsvarande verkan (AMV)
och därmed otillåtna avgifter är administrativa avgifter som tas ut i samband
med beviljande av import- och exportlicenser, avgifter som tas ut för att
finansiera utrikeshandelsstatistiken eller avgifter som tas ut för att finansiera
pris- och valutakontroll.15 

Under 1960-70-talet uppstod en ny slags protektionism i form av icke-
tariffära handelshinder mellan medlemsländerna. Med den nya teknologin
och den uppsjö av nya produkter uppstod bland medlemsländerna olika krav
på standard vilket ledde till att principiellt likadana produkter från olika
medlemsländer behandlades olika. Det fanns inte några gemenskapsrättsliga
standardmått på hur en vara skulle se ut utan lokal handelspraxis och
industrikultur var avgörande vid bedömning av en vara. Den åtgärdsplan
som hade arbetats fram för att uppnå fri rörlighet inom marknaden fick
                                                
13 Wallace Helen and Young R Alasadir, The single market: a new approach to policy, ur
boken Policy-Making in the European Union, edited by Wallace Helen och Wallace
William, Oxford 1996, s.128.
14 Berlitz Ulf, Europarättens grunder, Stockholm 2000, s. 177-178.
15 EU-Karnov 1998/99 del 1 s. 77 f. 
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skrivas om för att även inbegripa ett förbud av användning av dessa nya
hinder som föll utanför begreppet tariffära handelshinder.

Det var under 1970-talet som dessa icke-tariffära handelshinder blev
uppmärksammade och utgjordes bl.a. av antidumpningsåtgärder, tekniska
regler och standards, statligt monopol, valutarestriktioner och administrativa
handelshinder.16 Artikel 28 Romfördraget förbjuder medlemsländerna att ha
s.k. kvantitativa handelshinder eller åtgärder med motsvarande verkan.
Domstolen definierade ”åtgärder med motsvarande verkan” i
Dassonvillefallet från 1974 som ”varje bestämmelse för handeln i
medlemsstaterna som direkt eller indirekt faktiskt eller potentiellt, kan
hindra samhandeln inom Gemenskapen” 17 

Domstolens praxis visar att alla handelshindrande effekter är, oavsett
storlek, förbjudna. Till skillnad från de tariffära handelshindren är förbudet
mot icke tariffära handelshinder inte ett absolut förbud. En medlemsstat kan
enligt artikel 30 Romfördraget få använda sig av åtgärder som har en
handelshindrande effekt om denna åtgärd har införts av medlemsstaten med
hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller till skydd för människors och
djurs hälsa. Det skall dock tilläggas att dessa åtgärder t.ex. ett förbud mot
import av en viss vara inte på något sätt får utgöra ett medel för godtycklig
diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln mellan
medlemsstaterna (artikel 30 2 st.).

                                                
16 Stephen Woolcock and Michael Hodges, Eu policy in the Uruguay Round, ur boken
Policy-Making in the European Union, edited by Wallace Helen och Wallace William,
Oxford 1996, s. 304.
17 Målet Procureur du Roi mot Dassonville, 8/74/EG. Översättningen av definitionen av
”Åtgärder med motsvarande verkan” är hämtad ur boken Europarätt, Sverige i den
Europeiska unionen, skriven av Hellström och Kjellgren, Lund 1996, s. 192.
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3 Frihandel
Diskussionen om en avreglering av handelshinder handlar ofta om en
diskussion kring för- och nackdelar med fri handel respektive för- och
nackdelar med protektionism. Handelshinder är åtgärder som hindrar en fri
internationell handel med varor och tjänster. Historiskt sett har tullar utgjort
det vanligaste handelshindret men vid sidan om tullar finns det kvantitativa
hinder samt icke-tariffera handelshinder. 

En tullunion eller en importbegränsande åtgärd kan både ha en
frihandelssida och en mer protektionistisk sida. Det centrala inom en
tullunion är avvecklingen av tullar och icke-tarriffära handelshinder inom
unionen. De handelshinder som finns mot tredje land finns kvar och i vissa
fall förstärker tullunionen sitt skydd mot import från tredje land. 

Handeln inom tullunionen ökar genom att länder inom tullunionen som
tidigare bedrev handel med länder utanför tullunionen nu koncentrerar sin
handel till inom tullunionens gränser. För ett medlemsland kan det innebära
att en nationell icke lönsam produkt kan ersättas med en betydligt billigare
produkt från ett annat medlemsland och denna positiva konsekvens av
införandet av en tullunion kallas handelsalstring.18 

Syftet och den främsta konsekvensen med införandet av en tull mot tredje
land är att aktörerna på marknaden byter roller. Det sker en
handelsomfördelning där tullar och andra importbegränsade åtgärder stänger
ute aktörer från det ekonomiska samarbetet till förmån för medlemmar av
samarbetet. 19 Konsekvensen av införandet av en tullunion på den samlade
världsliga handeln är att antalet handelsutbyte förblir oförändrade. Det sker
endast en geografisk förflyttning av handeln vilket missgynnar de länder
som tidigare har exporterat till länder som är medlemmar i en tullunion.20

Följande situation kan uppstå: land A som tidigare köpte X antal bananer
från land B prioriterar efter sitt medlemskap i tullunionen de
bananproducenter som finns inom unionen. När land A fortsätter att handla
X antal bananer så förändras inte handeln av den samlade mängden bananer,
däremot förlorar landet B den inkomst som importen till land A har
inneburit. 

Den totala effektiviteten i handel inom tullunionens gränser kan minska då
man inom tullunionen avstår från produkter som är producerade i ett land
med låga produktionskostnader till förmån för dyrare produkter som är
producerade inom unionen. Å andra sidan kan den totala handeln inom
unionen öka då ett samarbete genom en tullunion leder till en ökad handel

                                                
18 Frihandel, Flam Harry, < www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=175250>, senast
besökt 2001-10-11.
19 Viner Jakob, The Custom Union Issue, New York 1950, s. 44.
20 Ibid. s. 44. 
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mellan unionens medlemmar. Balansen mellan dessa två faktorer som följer
av ett samarbete genom en tullunion dvs. skillnaden mellan minskningen av
handeln från tredje land och därmed förlorade tullinkomster och ökning av
handeln inom unionen är ett mått på hur effektiv en tullunion är.21 Andra
faktorer som kan spela roll då man mäter effektiviteten av en tullunion är
enligt Anna Murphy unionens storlek, integrationen mellan unionens
medlemmar och den gemensamma strategin för handeln mot tredje land t.ex.
hur unionens protektionism skall se ut när det gäller handeln med tredje
land.22 

                                                
21 Murphy Anna, The European Community and the International Trading System, Volume
II, The European Community and Uruguay Round, Bryssel 1990, s. 6.
22 Ibid. s. 6.
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4 Antidumpningslagstiftning
Dumpning betyder förenklat att man säljer en vara på en främmande
marknad till ett billigare pris än vad man tar ut för varan på dess
hemmamarknad. Dumpning är i sig inte förbjuden. Det är endast när de
dumpade varorna orsakar väsentlig skada för industrin på importmarknaden
som åtgärder får vidtas. 

Antidumpningslagstiftning ger ett land rätt att hindra dumpad import från 
att komma in i landet genom att besluta om en tull på importen. Ett 
beslut om en antidumpningstull föranleds av en omfattande utredning.
Den som ansvarar för antidumpningsutredningen, t.ex. kommissionen när
det gäller antidumpning inom EG, är skyldig att fastställa den aktuella
importens normalvärde och exportvärde (det pris som den importerade varan
säljs för på importmarknaden). Om kommissionen i exemplet ovan kommer
fram till att exportpriset är lägre än varans normalvärde föreligger det
dumpning. Åtgärder mot dumpningen kan vidtas av ansvarig myndighet om
man även i sin utredning kan visa att den dumpade importen skadar
industrin på importmarknaden.

I början av 1900-talet utarbetades den första nationella lagstiftningen 
som hade till syfte att hindra dumpad import. Den nationella
antidumpningslagstiftningen stod som förebild då det internationella
samarbetet kring antidumpning föddes genom GATT.

4.1 Historisk bakgrund 

I början av 1900-talet antogs nationell antidumpningslagstiftning, bl.a. i
Canada 1904, Nya Zeeland 1905, Australien 1906, Sydafrika 1914, USA
1916 och Storbritannien 1921.23 Det ansågs vara ett orättvist
tillvägagångssätt att sälja en vara till ett lägre pris i utlandet än på
hemmamarknaden. Genom att få till stånd tillfälliga tullar på den import
vars priser var kraftig dumpade kunde man på ett snabbt och effektivt sätt 
skydda sin egen industri utan att behöva generellt hindra all import 
genom en fast importtull. 

Den första nationella antidumpningslagstiftning antogs av Kanada och den
kanadensiska lagstiftaren definierade dumpning 1904 som följande: ”when
the export price or the actual selling price to the importer in Canada of any
imported dutiable article of a class or kind made or produced in Canada, is
less than the producer’s fair market value” 24

                                                
23 Claesson Joachim, Antidumpingpolitik särskilt inom EG, Stockholm 1992, s. 11.
24 Xi Wen Li, Determination of Dumping under GATT and EC Antidumping Regimes,
Lund 1995 s. 37.
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Den kanadensiska lagstiftningen innehöll inte någon definition på ”export
price” eller ”fair market value”. Det var först genom The American
Anti-Dumping Act 1921 som nationell antidumpningslagstiftning kom att
innehålla en definition på dessa termer. 

Under amerikansk lag förelåg dumpning när ”the purchase or the exporter’s
sales price was less than the foreign market value”. ”Foreign market value”
definierades som produktens marknadspris i exportörens land, ”purchase
price ”definierades som det pris som betalades av en importör och
”exporter’s sales price” var det pris som det importerade godset salufördes
för. Det ansågs även föreligga en dumpningssituation då priset på varan var
lägre än produktionskostnaden. Dumpningsmarginalen blev genom denna
nationella lagstiftning ett välkänt begrepp och det var just denna som var
avgörande huruvida en tull skulle belasta varan eller inte. Den kanadensiska
lagen föreskrev att dumpningsmarginalen skulle vara lika stor som
skillnaden mellan ”the fair market value” och ”the selling price”.25 

4.2  Ett forum för internationell
antidumpningslagstiftning – GATT / WTO

Under mellankrigstiden och under andra världskriget var världshandel
präglad av instabilitet och bilateralism.26 Många länder försökte skydda den
inhemska handeln från import och användandet av importbegränsande
åtgärder blev allt vanligare. När kriget var slut och de västeuropeiska
ekonomierna hade återhämtat sig samlades regeringarna för att skapa en
internationell plattform för internationell handel. Den redan tidigt
utvecklade nationella lagstiftningen om antidumpning i USA och Kanada
stod som förebild då det internationella samarbetet kring antidumpning
föddes 
genom GATT. 

Det var på USA: s initiativ som 23 stater 1947 samlades för att finna en
lösning till den galopperade utvecklingen av handelshinder. De kom överens
att gemensamt utveckla handelspolitiska åtgärder som hade till syfte att
minska handelshindren. De ville bl.a. genom sitt samarbete ersätta de
kvantitativa regleringarna av utrikeshandeln som vuxit fram under 1930-
talet med låga tullsatser.

GATT står för General Agreement on Tariffs and Trade eller på svenska
Allmänna tull- och handelsavtalet och är det avtal som ligger till grund för
medlemmarnas samarbete. Trots namnet är inte GATT enbart ett avtal utan

                                                
25 Ibid. s. 38.
26 Claesson Joachim, Antidumpingspolitik särskilt inom EG, Stockholm 1992, s.11.
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GATT fungerar som en plattform för gemensam internationell
handelspolitik där det främsta målet är att liberalisera världshandeln.27 
WTO som bildades 1995 har ersatt GATT: s betydelse som en organisation
och idag har WTO 142 medlemmar.28 GATT finns fortfarande kvar inom
WTO och är det avtal som reglerar handel av varor. WTO reglerar
utformningen och tillämpningen av handelspolitiska åtgärder, fastställer
tullsatser samt ger en möjlighet för avtalspartnerna att lösa handelstvister. 

WTO har utvecklat ett system för att lösa tvister mellan parterna genom s.k.
handelspaneler (trade panels). Dessa paneler består av objektiva experter
och har fram till 1995 avgjort ca 100 handelstvister.29 Sedan GATT
utvecklades till en mer fast inrättad organisation genom WTO har
panelsystemet expanderat till att alltmer likna en domstol. Inom WTO har
det inrättats en särskild Dispute Settlement Body och idag finns det en
möjlighet att överklaga ett beslut genom att vända sig till en Appeal Board.
Det har inte inom WTO utvecklats något sanktionssystem för medlemmar
som inte följer panelernas utslag men enligt Berlitz efterföljs generellt sett
panelernas utslag av medlemmarna.30 

EG är som medlem i WTO part i mer än hälften av dessa tvister. Dessa
tvister rör till största delen frågor som är relaterade till EG: s
jordbrukspolitik t.ex. har konflikten gällande import av bananer mellan USA
och EU varit föremål för WTO-panelernas bedömning. 

WTO: s huvudområden är: 31

� Tullsatser, att begränsa tullsatserna på import av industrivaror från
länder som är medlemmar i WTO.

� Likabehandling, dvs. om en WTO-medlem ger en annan medlem en
handelsförmån skall denna förmån tillkomma alla medlemmar.
Denna princip kallas mest-gynnad-nationsprincipen.

� Restriktioner för användandet av icke-tariffära handelshinder tex.
antidumpningsåtgärder eller subventioner.

� Undantagsbestämmelser, vilket innebär att det finns regler som 
ger medlemmarna en möjlighet att frångå GATT-avtalets
bestämmelser. Den viktigaste undantagsbestämmelsen
för tullunioner och frihandelsområden gäller undantaget från 
principen om likabehandling. 

                                                
27 Berlitz Ulf, Europarättens grunder, Stockholm 2000, s. 155.
28 142 medlemmar hade organisationen den 26 juli 2001, <www.wto.org>, senast besökt
2001-10-22.
29 Berlitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, Stockholm 2000, s. 161.
30 Ibid. s. 160 f.
31GATT, Flam Harry < www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i-art-id=175250>, senast besökt
2001-10-12.
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Efter det att det GATT–avtalet ingicks 1948 har avtalet varit föremål för åtta
olika förhandlingsrundor. Dessa förhandlingsrundor innebär att
medlemsstaterna träffas och tillsammans tolkar och fyller ut GATT-avtalet,
allt eftersom situationen för den internationella handeln förändras.
Dessa tolkningar av GATT-avtalet kallas koder och utgör grunden för
medlemmarnas handelspolitik t.ex. följer den EG-rättsliga
antidumpningslagstiftningen GATT-avtalets antidumpningskod.32 

Under de första åren av samarbete under GATT var det endast ett fåtal av
medlemsländerna som undertecknade avtalen som förhandlades fram.
Avtalen som förhandlades fram var inte tillräckligt förankrade hos
medlemmarna.33 De som signerade det nya omförhandlade avtalet efter en
förhandlingsrunda var främst OECD-länderna och det fanns stora skillnader
mellan den politik som fördes av industriländerna respektive av
utvecklingsländerna.34

Förhandlingarna i Tokyo under åren 1973-79 ledde fram till att GATT-
avtalet, i fråga om antidumpning, reviderades något i fråga om definition av
skada och en nyhet var ett test för att avgöra sambandet mellan dumpning
och skada.35 Denna antidumpningskod fick inte önskad genomslagkraft
vilket resulterade i att det fortfarande fanns både tullar, kvantitativa
handelshinder och icke-tariffära handelshinder mellan medlemsstaterna.

En kommitté med uppgiften att undersöka och redovisa den allt större
protektionismen samlades redan fyra år efter det att den sista
förhandlingsrundan hade avslutats. Resultatet av denna sammankomst var
Leutweiler Report som bekräftade att den världsomspännande handeln
präglades av en allt större protektionism. Denna rapport blev starten för en
ny förhandlingsrunda som tog form 1985 då rådet inom GATT samlades i
Uruguay.36

                                                
32Berlitz Ulf, Europarättens grunder, Stockholm 2000, s. 161.
33 Woolcock Stephen, Uruguay Round Negotiations, ur boken The Trade Policy of the
European Community: Legal basis, Instruments, Commercial Relations, edited by Phedon
Nicolaides, Maastricht 1993, s. 25-26.
34 OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, är en internationell
organisation för ekonomisk utveckling. Organisationen har sina rötter i OEEC som bildades
1948 för att administrera Marshallplanen. Länderna som tog del av denna ekonomiska hjälp
fortsatte sitt samarbete vilket mynnade ut i en fast organisation 1961. Verksamhetens mål är
att genom ett internationellt samarbete nå en stabil ekonomisk tillväxt samt vidga
världshandeln på ett icke-diskriminerande sätt. (OECD, Bläckberg Sven,
<www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=274739>, senast besökt 2001-08-12).
35 Claesson Joachim, Antidumping särskilt inom EG, Stockholm 1992, s. 12.
36 Woolcock Stephen, Uruguay Round Negotiations, ur boken The Trade Policy of the
European Community: Legal basis, Instruments, Commercial Relations, edited by Phedon
Nicolaides, Maastricht 1993, s. 25-26.
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De områden som var högt prioriterade under förhandlingarna i Uruguay var
bl.a. handel av jordbruksprodukter, textilvaror och den internationella
antidumpningspolitiken. Det var under Uruguayrundan som samarbetet
under GATT utvecklades till ett samarbete under en mer fast organisation
som fick namnet World Trade Organisation.37

4.3 Antidumpningsregelverk inom GATT / WTO

Aktörerna på världsmarknaden och regeringarna som tidigare sett dumpning
av varor som ett stort hot såg nu ett större hot mot den fria handel i de
antidumpningsåtgärderna som i allt större grad hade börjat tillämpas av
medlemsländerna. GATT hade genom förhandlingsrundan i Kennedy 1967
utvecklat sin första antidumpningskod. Denna antidumpningskod
reviderades 1979 under Tokyorundan men fortfarande uppfattades
antidumpningskoden som ett regelverk som tycktes sakna precision och
slagkraft. Det fanns därför ett stort intresse, främst bland exportörerna runt
om i världen, att se över antidumpningskoden.38 Den antidumpningskod
som fanns hade inte haft den effekt på utvecklingen av nationella
antidumpningstullar som man inom samarbetet under ledning av GATT
hade önskat. Under 1980-talet noterades minst 1456 nya
antidumpningsåtgärder bland GATT-medlemmarna och 271 av dessa hade
företagits inom EG.39 Inom följande områden skulle antidumpningskoden
genom förhandlingarna i Uruguay revideras:

� De metoder som skall användas för att bestämma om en produkt är
dumpad och för att genomföra antidumpningsutredningen.

� Vilka kriterier som gäller för att konstatera att den dumpade produkten
har orsakat skada i exportlandet.

� Betydelsen och varaktigheten av en antidumpningstull.

� Betydelsen av det nya organet för tvistlösning inom WTO  för konflikter
som hänför sig till antidumpning.

Den nya antidumpningskod var ett av de resultat som uppnåddes efter sju års
förhandling. Antidumpningskoden eller som den officiellt heter på engelska
Agreement on implementation of Article VI of the General agreement on
                                                
37 Helgeland Astrid, Uruguay-runden-Noen momenter når det gjelder antidumping, Norsk
Utenrikspolitisk Institutt, 1994, s. 4.
38 Ibid. s. 4.
39 Ibid. s. 4.
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Tariffs and Trade skulle göra det svårare för WTO: s medlemmar att
etablera en tull som följd av en antidumpningsundersökning. 

Syftet med WTO: s antidumpningsregelverk är inte att förbjuda dumpning
av varor utan att försöka förhindra att medlemsländerna missbrukar
användandet av antidumpningsåtgärder.40 Ett beslut om en åtgärd som 
har till syfte att på något sätt begränsa handeln mellan medlemsländerna 
måste företas av en antidumpningsutredning där den som leder 
utredningen måste visa att vissa omständigheter föreligger. 
Artikel VI GATT ger en medlem rätt att begränsa import från en annan
medlem genom antidumpningsåtgärder endast om man efter utredning finner
att varorna säljs för ett pris under normalvärde och företeelsen skadar
medlemmens industri. Det är endast när rekvisiten skada och kausalitet
mellan skada och den dumpade importen är uppfyllda som en medlem får
vidta antidumpningsåtgärder.

Den nya antidumpningskoden var, till skillnad från de tidigare koderna, mer
detaljerat när det gäller metoden för att konstatera om en produkt är dumpad
eller ej. Regelverket ställer större krav på att WTO-medlemmen skall kunna
visa skada samt ett orsakssamband mellan den påvisade skadan och den
dumpade importen. När det gäller tvister som kan uppstå mellan exempelvis
en klagande exportör och ett medlemslands regering i samband med en
antidumpningsåtgärd har WTO numera en större möjlighet att fungera som
ett opartiskt forum för lösning av konflikter. 41

                                                
40Xi Wen Li, Determination of Dumping under GATT and EC Antidumping Regimes, Lund
1995, s. 16.
41 Ibid. s. 23-25.
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5 EG: s
antidumpningslagstiftning
Gemenskapens första antidumpningslagstiftning kom 1968 genom
förordning 259/68 on protection against dumping or the granting of bounties
or subsidies by countries which are not members of the European Economic
Community.42 Denna förordning var en produkt av GATT: s
förhandlingsrunda 1967 där EG förpliktade sig att följa GATT: s
antidumpningskod. Den ursprungliga gemenskapsrättsliga lagstiftningen 
om antidumpning har allt eftersom GATT/WTO utvecklat nya
antidumpningskoder varit föremål för granskning och revision. Nedan följer
endast en redogörelse av gällande lagstiftning: rådets förordning nr 384/96
om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i
Europeiska gemenskapen.43

I den text som följer anges endast artikelhänvisningar och om det inte
uttryckligen står något åsyftas förordning 384/96 om skydd mot dumpad
import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.44 

I förordningens preambel står det att läsa att gemenskapens regler om skydd
mot dumpad import från tredje land har antagits i enlighet med gällande
internationella förpliktelser, särskilt de som följer av artikel VI i Allmänna
tull- och handelsavtalet (nedan kallat GATT-avtalet). De multilaterala
handelsförhandlingar som avslutades 1994 ledde till en ny tolkning av
artikel VI GATT och därmed en ny antidumpningskod. När en ny kod inom
ett område arbetas fram är medlemsstaterna skyldiga att anpassa sin
lagstiftning efter denna vilket ledde till att det skedde förändringar inom
gemenskapens antidumpningslagstiftning. Antidumpningslagstiftningens
huvudprinciper återfinns i förordningens första artikel. 

Artikel 1

1. En antidumpningstull får tillämpas på alla dumpade produkter vilkas
övergång till fri omsättning inom gemenskapen vållar skada.

2. En produkt skall anses vara dumpad om exportpriset till gemenskapen är
lägre än det jämförbara pris som en likadan produkt betingar vid normal
handel i exportlandet.

                                                
42 OJ 1968 L 93/1.
43 EGT 1996 L 56/1.
44 se ovanstående not.
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5.1 Värden

Avgörande för utgången av en antidumpningsutredning är vilka värden
kommissionen kommer fram till samt vilken metod som används för att
jämföra dessa. 

Normalvärde

Kommissionen inleder dumpningsförfarandet med att fastställa en 
varas normalvärde. En varas normalvärdet representerar i en
antidumpningsundersökning det värde som skall jämföras med den 
dumpade importens exportvärde, därav användningen av termen
”det jämförbara pris” i definitionen på en dumpad produkt (artikel 1 (2)).
Begreppet normalvärde är inte exakt definierat i GATT-avtalet utan artikel
VI GATT-avtalet beskriver endast de riktlinjer som finns inom WTO för att
ta reda på produktens normalvärde. Normalvärdet kan enligt detta lagrum
bestämmas på grundval av: 

� det jämförbara priset på hemmamarknaden;

� exportpriset till ett tredje land, eller

� kostnaden för produktion och administration och en förväntas vinst. 

En nackdel med att begreppet normalvärde inte är exakt definierat i GATT-
avtalet får konsekvensen av att det inom WTO inte bara finns en definition
av en varas normalvärde utan ”normalvärde” är ett flexibelt begrepp som
rymmer många tolkningar. WTO ger den myndighet som skall bedöma en
varas normalvärde ett stort spelutrymme vilket kan vara ofördelaktigt då en
myndighet kan bli utsatt för påtryckningar från företag vilket kan leda till att
felaktiga beslut fattas.45 

Enligt förordning 384/96 finns det fyra olika metoder för att fastställa
normalvärdet. Dessa är följande:

1. Artikel 2 (1) anger att normalvärdet är exportörens utsatta pris som en
oberoende kund betalar för varan.

2. Om exportören i exportlandet inte tillverkar eller säljer varan får
kommissionen fastställa normalvärdet på grundval av andra försäljares
eller producenters priser (Artikel 2 (1) 2st). 

                                                
45 Xi Wen Li, Determination of Dumping under GATT and EC Antidumping Regimes,
Lund 1995, s. 55.
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3. Artikel 2 (3) anger att kommissionen kan anta ett skäligt pris för varans
normalvärde genom att söka vägledning i produktens produktions- och
administrationskostnader.

4. Kommissionen kan enligt 2 (3) fastställa normalvärdet på grundval av
exportörens pris på varan vid export till tredje land.

Huvudregeln enligt artikel 2 (1) är att kommissionen fastställer
normalvärdet genom att helt enkelt se till det pris som en oberoende kund i
exportlandet faktiskt betalar för varan vid en normal handel. Vid sidan om
denna grundläggande metod finns de alternativa metoder att använda då det
inte föreligger en normal handel eller då en jämförelse av normalvärdet och
exportvärdet skulle ge ett orättvist utfall. 

Begreppet normal handel kan därför vara avgörande för vilken metod som
skall användas av kommissionen vid beräknande av en varas normalvärde.
Begreppet normal handel eller ”ordinary course of trade” introducerades
först i artikel VI GATT-avtalet och sedan dess har begreppet även
använts vid nationell antidumpningslagstiftning såväl som den
gemenskapslagstiftningen som rör antidumpning.46 Ingen av dessa regelverk
har i sin lagtext angivet en exakt definition vad som menas med begreppet
normal handel eller ”ordinary course of trade”. EG-rättslig praxis visar
däremot vad som inte kan anses vara normal handel. När det inte föreligger
normal handel använder sig kommissionen av alternativa metoder för att
komma fram till en varas normalvärde. Vid följande situationer kan
kommissionen komma att använda sig av alternativa metoder för att få fram
normalvärdet:

� När exportören inte tillverkar eller säljer varan på sin hemmamarknad
kan kommissionen inte få tillgång till någon prisuppgift på varan.
Kommissionen väljer då att istället se till priset av en liknande produkt
som säljs eller produceras i exportlandet. Enligt artikel 2 (2) skall
försäljningen av den liknande produkten utgöra minst 5 % av
försäljningsvolymen till gemenskapen för att man skall kunna anse det
utgöra normal handel och därmed en tillförlitlig prisuppgift.
Kommissionen kan som alternativ till denna metod även använda sig av
varans pris vid export till tredje land. Denna metod används sällan av
kommissionen då det finns risk för att exportören även har dumpat priset
på varan vid export till tredje land. 

� När det inte föreligger normal priskonkurrens på varans hemmamarknad
tillämpar kommissionen inte huvudregeln som säger att varans
normalvärde är samma siffra som varans pris på hemmamarknaden
anger. Vid en situation där försäljning av varan på hemmamarknaden

                                                
46 Ibid. s. 55.
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sker mellan företag som står i relation till varandra eller då det finns en
överenskommelse om kompensation mellan köpare och säljare väljer
kommissionen att konstruera ett normalvärde. 

� När importen till den gemensamma marknaden kommer från länder med
statsstyrda ekonomier använder sig kommissionen inte heller av
huvudregeln för att fastställa varans normalvärde eftersom varans pris
inte är bestämd av marknaden utan priset är ett resultat av politiska
beslut i exportlandet. Varans normalvärde fastställs genom att
kommissionen konstruerar ett värde eller ser till prissättningen av varan i
ett tredje land som till skillnad från exportlandet tillämpar
marknadsekonomi. Förordningen 384/96 innehåller inte någon lista på
länder som inte har marknadsekonomi men artikel 2 (7) hänvisar till
rådets förordning 519/94 om gemenskapsregler för import från vissa
tredje länder och om upphävande av förordningarna nr 1765/82, 1766/82
och 3420/83.47 Artikel 5 förordning 519/94 listar länder som klart anses
vara sådana länder som inte tillämpar marknadsekonomi t.ex. nämns
länder som Albanien, Nordkorea, Ukraina, Vietnam och Kina.48 

Bland de alternativa metoderna att fastställa en varas normalvärde är den
mest använda metoden konstruktion av ett normalvärde.49 Ett konstruerat
värde är ett fiktivt värde på varan som kommissionen får fram genom en
beräkning där hänsyn tas till kostnad för varans produktion, administrativa
kostnader samt till en vinst som är skälig att förvänta av
produktionsföretaget. Kostnaderna skall normalt beräknas utifrån
bokföringen för det företag som är föremål för kommissionens
undersökning. 

Exportpris

Det andra steget i utredningen om huruvida det föreligger dumpning eller
inte är för kommissionen att fastställa varans exportpris. Huvudregeln för
fastställandet av exportpriset återfinns i artikel 2 (8). Metoden för att få fram
exportpriset är enkel då exportpriset är det pris som en köpare faktiskt får
betala för varan då den säljs på export från exportlandet till gemenskapen.
Enligt artikel 2 (9) skall kommissionen vid de tillfällen då det inte finns
något exportpris eller då exportpriset inte kan anses vara tillförlitligt
konstruera ett värde som får representera exportpriset. Exempel på
situationer då denna metod används är när exportören inte får betalt för sin
vara i pengar utan betalning sker genom ett byte av varor. Vid konstruktion

                                                
47 EGT 1994 L 67.
48 Sektion 8 behandlar Kinas speciella situation då export från Kina även kan innebära
export från Hong Kong där man till skillnad från övriga Kina tillämpar marknadsekonomi.
49  Farr Sebastian, EU Antidumping Law, Pursuing and Defending Investigations,
Bembridge 1998, s. 12.
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av ett exportpris fastställer kommissionen helt enkelt ett pris som kan antas
vara skälig betalning för varan. Vid de situationer då det faktiskt inte sker en
återförsäljning inom gemenskapen fastställer kommissionen ett pris och tar i
denna bedömning hänsyn till alla kostnader inklusive tullar och skatter som
läggs på varan vid importen samt en förväntad vinst som importören antas
göra vid en normal försäljning av varan.

Jämförelse mellan värdena

När väl kommissionen har använt ovan nämnda metoder och genom dessa
kunnat fastställa ett normalvärde och ett exportvärde återstår bara en
jämförelse mellan dessa värden för att kunna fastställa om dumpning
föreligger. Artikel 2 (10) ställer upp de principer som är nödvändiga för
kommissionen att rätta sig efter för att kunna göra en rättvis jämförelse
mellan normalvärdet och exportvärdet. Har varorna på respektive marknad
olika förutsättningar ger en jämförelse utan justeringar ett orättvist utfall.
Om normalvärdet och exportpriset inte är direkt jämförbara skall
kommissionen i varje enskilt fall ta hänsyn till olikheterna och justera
värdena. Justeringsbeloppet skall grundas på olikhetens marknadsvärde. 

De värden som kommissionen har kommit fram till skall grunda sig på en
försäljning i samma handelsled och avse försäljningar som ligger så nära
varandra i tiden som möjligt. Exportpriset och normalvärdet skall alltså
grunda sig på varor som innehar lika platser i handelns distributionskedja på
respektive marknad. GATT-avtalet anger inte ur vilket handelsled som man
skall hämta prisinformation om produkten. De tolkningar som gjordes av
GATT-avtalet genom koderna från 1967 och 1979 talar inte exakt om ur
vilket handelsled prisinformationen skall hämtas för att bestämma varans
grundvärde eller exportpris. WTO:s antidumpningskoder ger endast en
riktlinje om att priserna som man jämföra skall vara hämtade från samma
handelsled, förslagsvis skall man använda produktens pris vid försäljning
från en näringsidkare (grossistpriset).50 

Den EG-rättsliga praxisen har varit att kommissionen använder sig av det
pris som på varans hemmamarknad tas ut av en producent/exportör vid
handel mellan producent/exportör och en oberoende köpare.51 Denna princip
är numera lagstadgad genom artikel 2.A.1 som säger att  normalvärdet skall
vanligtvis grundas på de priser som oberoende kunder i exportlandet har
betalat eller skall betala vid normal handel. 

Faktorer som skall uppmärksammas av kommissionen och som ofta
föranleder en justering är uppräknande i artikel 2 (10) (a-j). Exempel på en
av de uppräknade faktorerna är fysiska egenskaper. Fysiska egenskaper kan

                                                
50Xi Wen Li, Determination of Dumping under GATT and EC Antidumping Regimes, Lund
1995, s. 57.
51Ibid. s. 57. 
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omfatta varans kvalitet eller kemiska sammansättning. I de fallen där varan i
exportlandet respektive inom gemenskapen skiljer sig åt med tanke på dess
egenskaper är det kommissionens uppgift att bedöma hur detta påverkar en
prisjämförelse. Kommissionen får uppskatta hur de fysiska olikheterna hos
produkterna påverkar produkternas marknadsvärde och utifrån denna
bedömning jämföra varans normalvärde och exportvärde. Justeringens
belopp skall motsvara en skälig uppskattning av olikhetens marknadsvärde.
I de fall då kommissionen har beslutat att skillnaden mellan de bägge
varorna är så stor att en direkt jämförelse i pris inte är rimlig har de flesta
fallen rört sig om skillnader då det gäller varans kvalitet.52  

Skillnaden mellan värdena-dumpningsmarginalen

Enligt artikel 2 (11-12) skall dumpningsmarginalen fastställas på grundval
av en jämförelse under en specifik tidsperiod mellan ett genomsnittligt
normalvärde och ett vägt genomsnittligt pris för alla exporttransaktioner till
gemenskapen eller genom en jämförelse transaktion för transaktion mellan
ett enskilt normalvärde och exportvärde. Dumpningsmarginalen är det
belopp med vilket normalvärde överstiger exportpriset.

5.2 Innebörden av rekvisitet skada 

Kommissionen kan enligt artikel 1 (1) inte vidta åtgärder mot en konstaterad
dumpning förrän man konstaterat att dumpningen faktiskt vållar skada.
Syftet med antidumpningsregelverket är inte att förhindra att varor säljs till
ett lågt pris inom gemenskapen utan just att förhindra att denna företeelse
skadar t.ex. ett företag som saluför en liknande vara inom gemenskapen. 53 

Det är viktigt för kommissionen att inte enbart påvisa skada utan det är
viktigt att kunna mäta skadans omfattning och vilka exakta effekter den
har på gemenskapsindustrin för att för kunna besluta om en åtgärd som 
på ett så effektivt sätt som möjligt undanröjer skadan. Enligt artikel 3(1)
skall begreppet skada i denna förordning avse väsentlig skada för
gemenskapsindustrin, risk för väsentlig skada för gemenskapsindustrin 
eller avsevärd försening av etablerande av sådan industri. 

Fastställa skadan

När kommissionen utreder om det föreligger skada skall de, enligt 
artikel 3 (2), på ett objektivt sätt undersöka omfattningen av den dumpade
importen, vilken effekt den dumpade importen har på priserna på den
                                                
52 Farr Sebastian, EU Antidumping Law, Pursuing and Defending Investigations,
Bembridge 1998, s. 16.
53 Ibid. s. 22.
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gemensamma marknaden för likadana produkter och se till vad den
dumpade importen får för effekter på gemenskapsindustrin. 

Vid en import från länder vars import utgör mindre än 1 % av den
gemensamma marknaden skall kommissionen inte inleda några
antidumpningsförfaranden såvida inte dessa länder tillsammans
svarar för 3 % eller mer av gemenskapens konsumtion ( Art. 5 (7)).
Kommissionen fäster stor vikt vid en explosiv ökning av import till EG
och undersöker hur importen har ökat i exakta tal eller i förhållande till
produktion eller konsumtion i gemenskapen. 

Plötsliga prissänkningar på import till EG föranleder ofta kommissionens
antidumpningsutredningar. Utredningen måste innehålla en redogörelse för
den effekt en prissänkning av import har på priserna på likadana produkter
inom unionen. Det måste stå klart huruvida de dumpade importprodukterna
har sålts till betydligt lägre pris än priset för den likadana produkten
framställd av gemenskapsindustrin, eller om denna import har lett till att
priserna har sjunkit väsentligt eller lett till att väsentliga prisökningar som
annars skulle ha ägt rum har förhindrats.
 
Den samlade effekten på gemenskapsindustrin innebär att kommissionen
redogör för alla tänkbara effekter den dumpade importen kan tänkas få på
gemenskapsindustrin. Det kan vara vinstförlust, förlust av marknadsandel,
minskad tillväxt, arbetslöshet, nedgång på aktiemarknaden etc.

Kausalitet

När kommissionen i sin utredning har redovisat för en skada på
gemenskapsindustrin måste de, för att kunna vidta åtgärder mot importen,
visa ett samband mellan den påstådda skadan och den dumpade importen.
Kommissionen har till uppgift att visa att det är den dumpade importen som
är orsaken bakom att t.ex. elektronikindustrin inom gemenskapen tappat
marknadsandelar och därmed lidit skada. Det är vanligt att exportörer möter
ett sådant påstående med argumentet att det är gemenskapsindustrin som
inte kan konkurrera med producenten till den dumpade importen och den
dumpade importen för att den dumpade importen helt enkelt håller en
mycket högre standard. 54

Risk för väsentlig skada

Trots att kommissionen inte har konstaterat att det finns en uppkommen
skada kan kommissionen ändå vidta åtgärder mot den dumpade importen
om man kan påvisa att det finns en risk för att gemenskapen skall drabbas av
en skada till följd av dumpad import. Enligt artikel 3 (9) kan kommissionen

                                                
54 Ibid. s. 30.
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inte fastställa en risk för skada om fastställandet grundar sig på påstående,
antagande eller förmodande möjligheter. Risken för skada skall grunda sig
på fakta och den förändring som skulle kunna komma att orsaka skada måste
kunna förutses och vara nära förestående. Lagrummet innehåller en icke
uttömmande lista på faktorer som kan tänkas utgöra en risk för väsentlig
skada t.ex. en betydande ökningstakt av den dumpade importen till
gemenskapsmarknaden. 

Kommissionen skall enligt artikel 3 (2) fastställa skadan genom att på ett
objektivt sätt granska den dumpade importens omfattning och inverkan på
priserna på gemenskapsmarknaden för likadana produkter samt den
dumpade importens inverkan på gemenskapsindustrin. Avgörande moment i
kommissionens process att fastställa skada är att definiera vad som menas
med ”likadana produkter” och ”gemenskapsindustri” samt att visa på ett
starkt samband mellan den konstaterade skadan och de dumpade priserna.

5.3 Innebörden av likadana produkter

Syftet med antidumpningslagstiftningen är att skydda de aktörer inom
gemenskapen som framställer en vara som är en likadan som den vara som
anses vara dumpad enligt artikel 1(2).

En ”likadan produkt” är enligt artikel 1(4)”en produkt som är identisk med,
dvs. i alla avseende likadan som, produkten i fråga, eller, om en sådan
produkt inte finns, en annan produkt som har egenskaper som nära 
påminner om den berörda produktens egenskaper, även om den inte i alla 
avseende är likadan”. Förordningens definition av ”likadan produkt” tycks
vara generell och därmed ge kommissionen ett stort spelrum när de i
antidumpningsutredningen bedömer om det finns en ”likadan produkt” inom
gemenskapsindustrin. 

Farr skriver, den vida definitionen till trots, att det i de flesta fall inte
innebär några oklarheter när det gäller att definiera en produkt som kan
tänkas vara likadan som den dumpade.55 Den EG-rättsliga praxisen på
området visar att varornas karakteristiska egenskaper såsom storlek, kostnad
och material spelar en avgörande roll då man skall bedöma om varorna utgör
likadana produkter. Kommissionen använder sig ofta av branschens egna
indelningar av produkter t.ex. i fallet Photocopiers from Japan.56 

När kommissionen vidtagit en åtgärd mot den dumpade importen är ett av
de vanligaste argumenten från exportören att det inte föreligger dumpning
för att de varar som kommissionen använt sig av vid sin prisjämförelse inte
är likadana varor. Sammanfattningsvis bedömer kommissionen varorna

                                                
55 Ibid. s. 23.
56 Photocopiers from Japan (OJ 1986 L 239/5).
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främst
utifrån varans karakteristiska fysiska egenskaperna och dess
användningsområde. 

5.4 Innebörden av gemenskapsindustrin

Syftet med antidumpningsregelverket är att skydda gemenskapsindustrin
från skada som kan uppkomma då varor exporteras till ett lågt pris till den
gemensamma marknaden. Det är viktigt att definiera den skadelidande,
dvs. vem och vad gemenskapens antidumpningsregelverket skall skydda
innan man kan vidta åtgärder mot den skadegörande importen. De regler 
som definierar vem som kan tänkas utgöra gemenskapsindustrin 
återfinns i artikel 4(1-4). 

Huvudregeln enligt detta lagrum är att med gemenskapsindustri åsyftar
lagstiftaren alla producenter inom gemenskapen vilka tillverkar den likadana
produkten eller de producenter vars sammanlagda tillverkning av produkten
utgör en betydande del av gemenskapens sammanlagda tillverkning av
denna produkt.

Den första kategorin av producenter är lätt att urskilja men de aktörer som
tillhör den kategori som producerar en betydande del är inte lika tydligt.
Artikel 5 (4) redogör vad lagstiftaren menar med ”betydande del”
och det står att läsa följande: ”Klagomålet skall anses vara ingivet
av gemenskapsindustrin eller för dess räkning om det stöds av
gemenskapsproducenter vars sammanlagda produktion utgör mer än
50 % av den totala produktionen av den likadana produkten för den del
av gemenskapsindustrin som antingen uttrycker stöd för eller motsätter
sig klagomålet. Undersökningen skall dock inte inledas om de
gemenskapsproducenter som uttryckligen stöder klagomålet tillsammans
svarar för mindre än 25% av gemenskapsindustrins sammanlagda 
produktion av den likadana produkten”.

Av denna definition kan man utläsa att i praktiken kan producenter som
producerar minst 25 % av gemenskapens totala produktion räknas till den
kategori som producerar en ”betydande del” och därmed tillhör även de
gemenskapsindustrin. Detta förutsätter att det inte förekommer en protest
från andra producenter inom gemenskapen som står för en större andel av
produktionen än de som är klagande.
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Undantag från huvudregeln

Den huvudregel som tillämpas när man skall fastställa vilka som utgör
gemenskapsindustrin och därmed potentiella skadelidande används inte,
enligt artikel 4 (1)(a-b), då följande situationer uppkommer:

� Icke affärsmässiga förhållande
När producenter är förbundna med exportören eller importörer eller själva
agerar importör av den produkt som påstås vara dumpad kan inte denna
producent anses tillhöra gemenskapsindustrin när det avser en
antidumpningsutredning.

� Lokala marknader inom unionen
Den faktiska marknaden för en viss produkt inom unionen kan i vissa fall
delas upp i flera marknader vilket innebär att producenterna inom den
gemensamma marknaden kan bli betraktade som flera
gemenskapsindustrier. Denna regel skall användas framför huvudregeln då
producenterna säljer hela eller nästan hela av sin tillverkning inom ett visst
område inom unionen och efterfrågan av den aktuella produkten inom detta
område inte täcks av andra producenter utanför detta område. Området kan
då komma att bli 
betraktad som en egen marknad och därmed på egen hand utgöra en
gemenskapsindustri. Om det inom detta område förekommer import av 
varor till dumpade priser och detta åsamkar skada för de lokala
producenterna kan kommissionen vidta antidumpningsåtgärder även om 
inte den europeiska marknaden som en enda enhet lider av skada. 

Kommissionen fann i fallet Ammonium Nitrate from Russia att det fanns två
marknader för produkten nitrat inom unionen.57 Storbritannien utgjorde en
egen marknad för att de brittiska producenterna svarade för hela den
brittiska produceringen av nitrat, efterfrågan av denna produkt i
Storbritannien möttes inte av några andra producenter från andra
medlemsstater samt för att det förelåg dumpning av produkten nitrat på den
brittiska marknaden.

5.5 Gemenskapens intresse

När kommissionen har konstaterat att dumpning föreligger och visat att
dumpningen orsakar skada eller risk för skada måste man beakta om det
finns intresse för gemenskapen av att kommissionen vidtar åtgärder mot den
dumpade importen enligt artikel 9 (4). Av artikel 21 (1) följer att
kommissionen måste ta hänsyn till varje antidumpningsutrednings berörda

                                                
57 Ammonium Nitrate from Russia (OJ 1994 L 129/24).
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parter. De berörda parterna vilket inbegriper den inhemska industrin,
konsumenterna samt de klagande skall få en möjlighet att ge sina synpunkter
innan kommissionen får fatta beslut om en åtgärd. När kommissionen
beslutar om en antidumpningsåtgärd ligger i gemenskapens intresse finns
det framförallt två starka behov hos den gemensamma marknaden som
kommissionen noggrant måste definiera och tillgodose. Det är viktigt att
kommissionen genom sina åtgärder mot den dumpade importen finner en
balansgång mellan dessa två starka intressen för att kunna skapa en effektiv
gemensam marknad. De behov som kommissionen har att ta hänsyn till är
följande:58

� Gemensamma marknadens behov av att upprätthålla en effektiv
konkurrens. 

� Gemensamma marknadens behov av att skyddas från dumpad import
som vållar skada.

5.6 Undersökning och dess utfall

Enligt artikel 5 finns det två olika situationer som kan leda till att
kommissionen inleder en undersökning som har till syfte att redogöra för
den påstådda dumpningen och dess samband med den påstådda skadan. En
undersökning skall inledas när en fysisk eller juridisk person eller en
sammanslutning utan juridisk status som företräder gemenskapsindustrin
framför ett skriftligt klagomål till kommissionen. Ett klagomål skall
innehålla bevis för dumpning, skada och orsakssamband mellan den
dumpade importen och skadan. Ett sådant formellt klagomål är det
vanligaste sättet att få kommissionen till att inleda en undersökning. Det
andra sättet är då kommission på eget initiativ inleder en undersökning
huruvida det föreligger dumpning av varor och vilka konsekvenser detta får
på gemenskapsindustrin. För att kommissionen skall kunna inleda en sådan
undersökning måste det stå klart för kommissionen före undersökningen att
det redan finns faktiska bevis för att det pågår dumpning av varor och att
denna företeelse vållar skada på gemenskapsindustrin. Den sistnämnda
situationen där kommissionen på eget initiativ påbörjar en undersökning är
en relativt ovanlig företeelse. Trots att det är skriftliga klagomål från
representanter av gemenskapsindustrin som initierar de flesta
undersökningar övervakar kommissionen ständigt handelsflödet inom- från
och till EG. Medlemsstaterna är skyldiga att hålla kommissionen informerad
om dumpning av import. Denna informationsplikt är lagreglerad, dels i
antidumpningsförordningen artikel 5(1) 3st samt genom fördragstexten där
det står att läsa i artikel 10 Romfördraget att medlemsländerna är tvungna att

                                                
58Farr Sebastian, EU Antidumping Law, Pursuing and Defending Investigations, Bembridge
1998, s. 33.
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vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att de skyldigheter som följer
av Romfördraget fullgörs. 

Plikten att informera är inte ensidig utan kommissionen har en plikt att
informera utgången av sin undersökning, även om undersökningen inte leder
till att kommissionen vidtar åtgärder. Om bevisningen är tillräcklig för att
motivera att ett förfarande inleds skall kommissionen enligt artikel 5 (9)
inleda förfarandet senast 45 dagar efter det att klagomålet ingavs och
offentliggöra ett tillkännagivande om detta i Europeiska gemenskapens
officiella tidning. Detta tillkännagivande om att en undersökning skall
inledas skall innehålla information om vilken produkt och vilka länder som
kommer att beröras samt de tidsfrister som gäller för de parter som skall
lämna uppgifter. Är bevisningen inte tillräcklig för att kommissionen skall
inleda en utredning behöver inte detta klagomål om dumpning helt avvisas
utan kan istället bli betraktat som en sk creeping complaints där den
klagande under en obestämd tid kan återkomma med ytterligare bevisning
som styrker hans talan.59 

 Kommissionen har en plikt att informera den klagande om att man beslutat
att inte inleda ett antidumpningsförfarande. Denna sistnämnda
informationsplikt sträcker sig dock endast till den klagande och
kommissionen skall istället enligt artikel 5(5) undvika att offentliggöra det
klagomål vilka inte har lett till att en undersökning har inletts.

Tidsperiod

När kommissionen anser att den bevisning som har lagts fram är riktig och
tillförlitlig och därmed motiverar att en undersökning om antidumpning
inleds skall kommissionen inom 45 dagar efter det att klagomålet ingavs
inleda sin undersökning. Kommissionen skall utreda både för den påstådda
dumpningen av importen samt för den påstådda skadan. Kommissionen
väljer ut en viss tidsperiod, kallad undersökningsperiod, som skall utgöra
grunden för undersökningen. Undersökningsperioden skall omfatta en
tidsperiod om minst sex månader omedelbart innan förfarandet inleds. Farr
beskriver detta förfarande som det mest kritiserade momentet i
antidumpningsförfarandet. Enligt Farr är det anmärkningsvärt att
kommissionen endast ser till den dumpning av import som eventuellt har
pågått under en exakt bestämd tidsperiod och sedan utan att beakta aktuella
omständigheter eller sannolika framtida omständigheter beslutar om en
åtgärd som skall verka framåt i tiden då förutsättningarna för handeln snabbt
kan komma att ändras.60 

                                                
59 Farr Sebastian, EU Antidumping Law, Pursuing and Defending Investigations,
Bembridge 1998, s. 47.
60 Ibid. s. 49.
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Information

Kommissionen har mandat att själv besluta om undersökning skall inledas
men själva undersökningen sker i samråd med medlemsstaterna.
Kommissionen samlar in information genom att skicka ut frågeformulär till
parter som kommissionen anser vara intressanta för utgången av
undersökningen. Dessa frågeformulär är obligatoriska att besvara och 
30 dagar efter mottagandet skall de enligt artikel 6(2) vara inskickade till
kommissionen.  Kommissionen samlar på detta sätt in information som de
anser vara nödvändig för att få ett underlag för en undersökning. 
Vid behov kan kommissionen använda sig av sin förlängda arm, nämligen
medlemsstaterna själva. Enligt artikel 6(4) kan kommissionen anmoda en
medlemsstat att utföra alla nödvändiga kontroller och inspektioner hos
aktuella importörer handlare och gemenskapsproducenter samt att utföra
undersökningar i tredje land. En undersökning i tredje land är möjlig om de
berörda parterna ger sitt samtycke och att regeringen i landet i fråga har
blivit underrättad och inte gör några invändningar.

Kommissionen ger de berörda parterna en chans att yttra sig efter det att de
har inlett sin undersökning. Parterna kan antingen ansöka om en muntlig
föredragning eller framföra sina åsikter och kommentarer om
kommissionens utredning genom en skriftlig presentation. En importör av
en vara som är föremål för en undersökning har rätt att få en muntlig
föredragning med kommissionen om importören kan visa att han är en av de
parter som troligen kommer att beröras av utgången av
antidumpningsförfarandet och att det föreligger särskilda skäl för
kommissionens att höra just honom.61 

Enligt artikel 6 (7) finns det alltid en rätt för de berörda parterna att få ta del
av och granska alla de uppgifter som har gjorts tillgängliga av någon av
parterna i undersökningen. Parterna kan inte hävda sin rätt att få ut material
som har upprättats av myndigheter i gemenskapen eller dess medlemsstater
och inte heller material som klassificeras som konfidentiella 
enligt artikel 19.

Verifiering av information genom kontrollbesök

Den information kommissionen får in genom sitt samarbete med berörda
parter ligger till grund för undersökningen. Kommissionen kan enligt artikel
16 verifiera denna information genom att t.ex. besöka en importör och ta del
av dennes bokföring. Kommissionen får även åka utanför gemenskapens
gränser för att kontrollera om den information som ligger till grund för
undersökningen är tillförlitlig. Det är ingen exportör eller land som är
tvingade att släppa in representanter från kommissionen utan exportören

                                                
61 Ibid. s. 50.



34

måste först godkänna att kommissionen besöker hans företag och tar del av
t.ex. bokföringen. Kommissionen måste även informera regeringen i
exportörens land och få ett godkännande från dem.

Stickprov

Kommissionen kan då antal klagande och antal produkter är många begränsa
sin undersökning till att gälla endast ett fåtal parter respektive produkter.
Kommissionen väljer ut vilka klagande och vilka produkter som skall bli
föremål för undersökningen och därmed representera ett antal klagande
respektive ett antal produkter. Att det inte är ett slumpmässigt val vilka
klagande respektive produkter som kommer att bli föremål för en
undersökning har väckt en del kritik. Kritiker ifrågasätter denna metod för
att det är ett fåtal produkter som kan komma att representera en mycket
större grupp produkter vilket leder till att den dumpningsåtgärd som
kommissionen kan komma att besluta om är skräddarsydd för de produkter
som varit föremål för undersökningen men kan vara sämre anpassade för
andra produkter.62

Utfallet av undersökningen

Om kommissionen har visat att dumpning föreligger och att den dumpade
importen orsakar skada samt att införandet av antidumpningsåtgärd ligger i
gemenskapens intresse kan man besluta om en åtgärd. Åtgärderna som
kommissionen beslutar om är tullar som påförs den aktuella varan utan att
hänsyn tas till de redan gällande tullbestämmelserna, skatter eller andra
avgifter som berör den aktuella varan. 

Dumpningtullen skall enligt artikel 9 (5), om det är praktiskt möjligt,
anpassas till varje exportör av den dumpade importen. I de fall där
exportören är hemmahörande i ett land med en statsstyrd ekonomi fastställs
normalt en antidumpningstull för alla leverantörer av den aktuella varan. Det
finns både provisoriska och slutgiltiga åtgärder om antidumpning. Det är
kommissionen själv som beslutar om provisoriska åtgärder. En provisorisk
åtgärd kan vara införandet av en provisorisk tull. Nivån på
dumpningstullarna får inte vara högre än den provisoriskt fastställda
dumpningsmarginalen och de måste införas senast nio månader från den dag
då förfarandet inleddes. Enligt artikel 7 får de provisoriska tullarnas ha en
maximal giltighetstid på nio månader. 

Till skillnad från de provisoriska antidumpningsåtgärderna beslutar inte
kommissionen själv om de slutgiltiga åtgärderna utan det är Ministerrådet
som fastställer dessa åtgärder. Det går normalt till på så sätt att

                                                
62 Ibid. s. 53.
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Ministerrådet, efter förslag från kommissionen, beslutar om att förändra en
provisorisk tull till en slutgiltig tull. Det företas inte någon ny undersökning
för att förändra karaktären av en tull utan Ministerrådets beslut grundar sig
på den undersökning som kommissionen redan har genomfört. De slutgiltiga
tullarna får i likhet med de provisoriska tullarna inte överstiga
dumpningsmarginalen men de skall vara så höga så att de undanröjer den
skada den dumpade importen har orsakat. 

Åtgärderna skall vara i kraft endast så länge och i den utsträckning som
krävs för att motverka den dumpning som vållar skada. Huvudregeln för en
slutgiltig antidumpningstull är enligt artikel 11 att den skall upphöra att gälla
fem år efter det att den infördes eller fem år från den dag då den senaste
översynen av såväl dumpning som skada avslutades. Den skall inte upphöra
efter fem år om det vid en kontroll konstaterades att åtgärdernas upphörande
sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller
återkommer.  

Trots att kommissionen finner skäl till att vidta åtgärder mot den dumpade
importen kan utfallet av en antidumpningsutredning vara att den dumpade
varan varken påläggs provisoriska eller slutgiltiga tullar om det visar sig att
exportören ändrar sitt beteende. Exportörens kan ändra sitt beteende genom
att t.ex. höja priserna på den aktuella varan eller helt upphör med sin export
av den dumpade importen till det aktuella området. Det avgörande för om
kommissionen skall besluta om en tull eller ej är huruvida exportörens
förändring i beteende eliminerar den skada gemenskapsindustrin utsätts för.
Kommissionen kan enligt artikel 8 själv föreslå förändringar som exportören
kan företa sig men det finns ingen skyldighet för exportören att följa
kommissionens råd.
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6 Slutsats
En av frågorna inför Uruguayrundan var om EG som medlem i GATT skulle
stå bakom de medlemmar som arbetade för att liberalisera världshandeln
eller om EG först och främst skulle inrikta sig på marknaden innanför EG: s
gränser. Den inre marknaden innebar genomgripande förändringar inom
många områden för de respektive medlemsstaterna. Trots stora förändringar
inom åtskilliga områden är nyckelordet för den inre marknaden
liberalisering av handel. Då det gäller handel av varor och tjänster innebar
genomförandet av den inre marknaden eliminering av ett antal
handelshinder inom unionen t.ex. importtullar, diskriminering av en annan
medlemsstats produkter, statliga subventioner till en viss vara producerad i
ett medlemsland osv.  Skulle genomförandet av den inre marknaden enbart
innebära en liberalisering av handeln inom EG: s gränser eller skulle den
liberala synen på handeln även få konsekvenser på EG: s handelspolitik? 

6.1 Gemensamma marknadens behov av skydd

Av de EG-rättsliga handelspolitiska skyddsåtgärder som har till syfte att
skydda handeln inom den inre marknaden är det antidumpning- och
antisubventionsåtgärder som anses vara de mest effektiva instrumenten.63

Är det så att EG på vägen mot att uppnå målet om fri rörlighet för varor
inom EG t.o.m. har ökat protektionismen i form av handelshinder såsom
antidumpningstullar mot tredje land? 

Enhetsakten Art. 13 definierar den inre marknaden som en marknad utan
hinder och där Romfördraget som regelverk tillförsäkrar fri rörlighet för
varor, tjänster, människor och kapital inom unionens gränser. Enligt
Enhetsakten skulle målet med den inre marknaden vara uppfyllt senast 1992.
Målet med den inre marknaden var att stärka den europeiska ekonomin.
Medlemsländernas ekonomier hade under 1980-talet visat tendenser på låg
ekonomisk tillväxt och hög arbetslöshet.64 Målet om en inre marknad var
utstakad redan under 1960-talet men den europeiska marknaden var under
1980-talet fortfarande inte en integrerad marknad där det rådde fri rörlighet
för varor. Anne Murphy skriver att det fanns en stor press från den japanska
marknaden och marknaden i sydvästra Asien då det gällde industri och
fokuseringen inom EG låg därför på att försöka stärka sin egen marknad.65

Inom ramen för genomförandet av den inre marknaden skulle det göras stora
satsningar på industrin inom EG för att stå mot den hårda konkurrensen från
de asiatiska marknaderna som var på kraftig frammarsch.

                                                
63 Claesson Joachim, Antidumpingspolitik särskilt inom EG, Stockholm 1992, s. 14.
64  Anna Murphy, The European Community and the International Trading System, Volume
II, The European Community and Uruguay Round, Bryssel 1990, s. 71.
65 Ibid. s. 72.
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Kritiska parter som agerade utanför den europeiska marknaden befarade i
början av 1990-talet att protektionismen i form av handelshinder så som
antidumpingstullar kom att följa som en naturlig konsekvens av
utvecklingen av en inre marknad och därmed hindra i allt större utsträckning
handel mellan tredje land och ett land som är medlem i unionen.

1990 skrev, ovan nämnd författare, Anna Murphy att en logisk utveckling av
den inre marknaden borde vara att utöka den liberala synen på handel
utanför unionen eftersom det inte enbart skulle bidra till utvecklingen mot
global liberalisering utan den inre marknaden skulle även erfara positiva
konsekvenser av en sådan avreglering såsom naturlig ökad konkurrens. 66

Murphy anser att frihandel inom ett visst område för med sig fördelar så
som effektiv konkurrens på marknaden samt generellt sätt högre välfärd men
att liberalisera hela världshandeln skulle skapa högre välfärd åt fler
människor.67  Trots att EG skulle erfara positiva effekter av en avreglering
av handelshinder mellan EG och tredje land är det är enligt Murhy svårt att
tillämpa en gemensam liberal handelspolitik gentemot tredje land samtidigt
som man bygger upp en fri handel inom gemenskapen. Murphy ansåg att
processen att utveckla gemenskapen till en fri marknad kommer att kräva
vissa protektionistiska åtgärder såsom t.ex. antidumpningstullar för att
skydda vissa varor och tjänster inom gemenskapen.68

6.2 Regional eller global frihandel 

Avsikten med bildandet av GATT var att skapa ett system för världshandel
där man skulle skapa tillväxt och förutsättningar för fred för alla
medlemsstater. Den världsomspännande handeln skulle präglas av ett fritt,
flexibelt och icke-diskriminerande tänkande. 

Liberalisering av handel kan ske globalt eller regional. WTO strävar efter en
global liberalisering men organisationen accepterar att medlemsländer
skapar egna frihandelsområden inom världshandeln. Regionala
frihandelsområden och tullunioner är avvikelser från principen om en handel
utan hinder 
men det är enligt en av GATT-avtalets huvudprinciper, principen om
undantagsbestämmelser, tillåtna avvikelser. 
Det finns fortfarande en önskan hos WTO: s medlemmar om en handel utan
hinder men arbetet för att liberalisera handeln har bland många
medlemsstater ändrat karaktär. EG och USA är två av WTO: s medlemmar
som argumenterar för en fri handel men tyngdpunkten i denna

                                                
66 Anna Murphy, The European Community and the International Trading System, Volume
II, The European Community and Uruguay Round, Bryssel 1990 s. 5.
67 Ibid. s. 17. 
68 Ibid. s. 5.
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argumentation har förflyttats från ett globalt perspektiv till ett regionalt
perspektiv. Det europeiska samarbetet som bl.a. tar sig uttryck i en tullunion
är ett exempel på en ny syn på den internationella handeln. Ekonomer som
företräder denna nya syn på den internationella handeln hävdar att regional
liberalisering av handeln skall prioriteras före den multilaterala
liberaliseringen.69 Det råder delade meningar huruvida utvecklingen av
regionalt frihandelsområde kommer att leda till en världshandel dominerad
av få mäktiga aktörer och där svagare aktörer stängs ute från större delen av
världsmarknaden. Det finns de som befarar att denna utveckling av frihandel
kommer att urholka den frihandelspolitik som drivs av WTO. Andra tror att
bildandet av regionala frihandelsområden ger bättre förutsättningar åt alla
aktörer på marknaden, även de som befinner sig utanför ett
frihandelsområde. Dessa två motpoler av åsikter refereras i den ekonomiska
litteraturen till stängd regionalism respektive öppen regionalism.70

6.3 Förändrad syn på handeln

WTO har gett parterna på världsmarknaden ett forum för att gemensamt
arbeta för en världshandel utan hinder. EG är som medlem i WTO skyldig
att följa WTO: s handelspolitik. EG: s handelspolitik har inte riktigt följt
WTO: s riktlinjer om en handel utan hinder utan EG har snarare visat prov
på en handelspolitik som inte har inneburit ett klart ställningstagande för
frihandel och mot protektionism.71 1980-talet innebar, inte bara för EG, en
ökad protektionism som främst rörde sig om en ökning av icke-tariffära
handelshinder. De icke-tariffära handelshindren, t.ex.
antidumpningsåtgärder, är handelspolitiska åtgärder som inte riktigt fångas
upp av de regleringar som GATT-avtalet innehåller. WTO ger
medlemsstaterna en möjlighet att få en rättslig prövning av ett handelshinder
men de icke-tarriffära åtgärderna hamnar ofta i en slags gråzon, i en zon
utanför den rättsliga prövningsmöjlighetens behörighet. 

När GATT bildades stod alla medlemmarna bakom tanken om en global
liberalisering av världshandeln. EG hade inte tagit form men många av
dagens medlemmar i EU var medlemmar av GATT och förde således en
liberal handelspolitik. En tid senare kan vi se hur GATT: s medlemmar
förändrar sin handelspolitik till en politik som kom att präglas av mer
protektionistiska inslag. 

Under 1990-talet har två starka aktörer på världsmarknaden, USA och EG
varit i konflikt rörande handeln dem mellan. Dessa konflikter har främst rört
frågan huruvida marknaden medvetet stänger ute import från tredje land för
att skydda sin egen handel. 
                                                
69 Sara Stendahl, EG i världen- den externa handelspolitikens relation till GATT, Juridisk
Tidskrift 1996-97 Nr 3 s. 728 ff.
70 Ibid. s. 728 ff.
71 Ibid. s. 728 ff.
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En omtalad konflikt rörde importen av bananer till EG och konflikten blev
föremål för bedömning av både EG-domstolen och en GATT-panel.
Konflikten refereras till ”Bananfallet”.72 Orsaken till konflikten var
införande av nya gemenskapsregler när det gällde import av bananer.
Bakgrunden till den nya importordningen för bananer var Enhetsaktens
ikraftträdande. En av konsekvenserna var att man inom unionen inte fick ha
några tullar på varor som kom från tredje land om dessa varor redan hade
satts i rörelse inom EG. De tidigare gällande importordningar för bananer
stred därigenom mot Enhetsakten.73 Den nya importordningen av bananer
blev en kompromiss mellan strävan efter en inre marknad och de
skyldigheter man hade mot tidigare handelspartners, bananproducenter från
Latinamerika. Dessa producenter kände sig orättvist behandlade eftersom
bananproducenter inom EG samt producenter av bananer i f.d. europeiska
kolonier gavs en mer fördelaktig behandling. Resultatet blev massiva
protester, både från de latinamerikanska producenterna och från de
medlemsländer som under en längre tid hade handlat med de aktuella
producenterna. En GATT-panel tillsattes och de fann att EG: s nya
importordning stred mot delar av GATT-avtalet. Gemenskapen godtog inte
panelens rekommendation och den blev därmed inte bindande.74 

Bananfallet ställde frågan om en fri handel på sin spets. Å ena sidan fanns
det en strävan att skapa en enhetlig europeisk marknad och å andra sidan
fanns där en skyldighet att föra en liberal handelspolitik gentemot tredje
land, i detta fallet en handel med bananproducenterna i Latinamerika. 

Bananfallet kan representera det faktum att trots att den inre marknaden
endast innebär regionala förändringar kan dessa regionala förändringar
komma att få stora effekter på den handeln utanför EG.75

Det framgår klart och tydligt att protektionismen ökade bland WTO: s
medlemmar under 1980-talet. När man skall utreda om möjliga orsaker till
varför synen på den globala handeln har förändrats sedan GATT bildades är
det sannolikt av största vikt att se till hur förutsättningarna för handeln såg
ut när GATT bildades och hur förutsättningar för handeln har förändrats.
GATT bildades i en tid och miljö som präglades av efterkrigets instabilitet.
Det fanns då en stark önskan att skapa en stabil miljö för världshandeln för
att på så sätt skapa förutsättningar för en ekonomisk tillväxt och fred. Det är
svårt att, utifrån mina kunskaper om historia och ekonomi, peka på exakta
                                                
72 Case C-280/93 Federal Republic of Germany v Council.
73 Sara Stendahl, EG i världen- den externa handelspolitikens relation till GATT, Juridisk
Tidskrift 1996-97 Nr 3 s. 728 ff.
74 Innan Uruguayrundan kunde en medlem i WTO protestera mot ett beslut eller en
rekommendation som hade fattats av en panel och på så sätt blev det inte bindande för
någon medlem. Detta system som kallas enhällighetsprincipen är efter Uruguayrundan
förändrad och dag har WTO ett starkare forum för tvistlösning. 
75 Stevens Christopher, EU Policy for the banana market: the external impact of internal
policies, ur Policy-Making in the European Union, skriven av Wallace Helen och Wallace
William, Oxford 1996, s.326.
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förändringar i samhället som är orsaken till varför WTO:s medlemmar
ökade det protektionistiska inslaget i sin handelspolitik under 1980-90-talet. 

6.4 Möjliga orsaker till EG: s protektionistiska
handelspolitik

Jag kan däremot, efter att ha redogjort för hur förutsättningarna för handel
inom EG under 1980-90-talet, se ett möjligt samband mellan just dessa
förutsättningar för handeln och de förändringar av handelspolitiken som
faktiskt tog vid. Införandet av en inre marknad innebar inte enbart
förändrade förutsättningarna för handeln inom den gemensamma marknaden
utan förutsättningarna för handeln mellan medlemsstaterna och tredje land
förändrades avsevärt. Den inre marknaden skulle utvecklas under en tid som
präglades av låg ekonomisk tillväxt och hög arbetslöshet. Det ter sig
naturligt att denna marknad i sin utvecklingsfas var i behov av någon form
av skydd från import från tredje land. Den handelspolitiska åtgärd som
drastiskt förändrade förutsättningarna för handeln mellan gemenskapen och
tredje land var införandet av en tullunion.

En tullunion kan underlätta för handeln mellan en exportör i tredje land om
han exporterar varan A till ett flertal länder inom tullunionen eftersom varje
medlemsland efter inträdet i en tullunion har samma regler om importtull för
varan A. En tullunion kan å andra sidan innebära att det blir svårare för
tredje land att bedriva handel med ett land som har ingått medlemskap i en
tullunion eftersom medlemmarna i en tullunion tillsammans bildar en stor
och mäktig marknad som genom exakt lika stora importtullar kan skydda sig
mot import från tredje land som kan skada handeln inom tullunionen.

Den protektionistiska sidan av handelspolitiken har senare tagit uttryck i
andra importbegränsande åtgärder ex antidumpningsåtgärder. Det är svårt att
tillämpa en gemensam liberal handelspolitik gentemot tredje land samtidigt
som man bygger upp en fri handel inom ett visst område.76 Handelspolitiken
präglades under1980-90-talet av en ökad protektionism. Ett konkret exempel
är användandet av antidumpningsåtgärder: Mellan 1970 och 1976 initierade
kommissionen 26 antidumpingsförfarande vilket kan jämföras med de 300
förfarande som inleddes mellan åren 1986 och 1997. 77  

Jag tror att de importbegränsande åtgärderna har haft en stor effekt på
införandet och utvecklandet av den inre marknaden. En följd av
genomförandet av en inre marknad var att alla medlemsländer var tvungna
att anpassa sin handelspolitik för att skapa förutsättningar för fri rörlighet för

                                                
76 Anna Murphy, The European Community and the International Trading System, Volume
II, The European Community and Uruguay Round, Bryssel 1990 s. 5.
77 Farr Sebastian, EU Antidumping Law, Pursuing and Defending Investigations,
Bembridge 1998, s. 1.
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varor, personer, tjänster och kapital mellan medlemsstaterna.
Medlemsländernas regler för import och export skulle harmoniseras under
en tid då handelsklimatet präglades av en ekonomisk nedgång.
Medlemsstaterna skulle anpassa sin handelspolitik ur två aspekter- dels till
handeln mellan EG och tredje land och dels till handeln inom EG.
Införandet av en gemensam marknad innebar säkert en del uppoffringar av
respektive medlemsland. Jag tror att det var nödvändigt att ha ett visst skydd
mot import från tredje land för att överhuvudtaget ha en chans att utvecklas
till en stark harmoniserad marknad som var konkurrenskraftig gentemot de
andra stora aktörerna på marknaden, USA och Japan. Det skydd mot import
från tredje land som tullunionen gav var tydligen inte tillräckligt. Statistiken
över antal initierade dumpningsförfaranden visar att behovet av skydd från
import från tredje land ökade drastiskt under uppbyggnadsskedet av den inre
marknaden.

6.5 Handelspolitik idag

Den protektionism som karakteriseras många WTO-medlemmars
handelspolitik under 1980-talet fick också fäste i EG: s handelspolitik. Vad
gäller den handelspolitik som idag bedrivs av EG kan man urskilja ett visst
trendbrott.78  EG: s handelspolitik är idag inte lika hårt kritiserad av
förespråkare för frihandel. EG driver idag en handelspolitik som fortfarande
utgår från rätten att skydda handeln inom tullunionens gränser genom
importbegränsande åtgärder men det protektionistiska inslaget tycks ha
minskat sedan 1980-90-talet.

Det nya förändrade tvistlösningssystemet i WTO ger WTO en större
möjlighet att beivra överträdelser av GATT-avtalet. Det faktum att WTO
idag har en starkare roll som övervakare och domare på världshandeln kan
bidra till en utveckling mot en världsmarknad som präglas av frihandel. Det
är inte längre möjligt för en medlem att blockera ett utslag från panelen
genom att lägga in en protest. Denna förändring förstärker WTO: s roll som
domare och juridisk rättsinstans och det finns därmed mindre utrymme för
påtryckningar från ekonomiska och politiska intressen. 79

Sedan 1990-talet har frihandeln även i EG: s handelspolitik intagit en
starkare roll. Stendahl skriver att vi åter är tillbaka till en syn på handeln där
ordet frihandel är centralt. Stendahl skriver: ”Kanske har pendeln svängt
tillbaka igen?”80

                                                
78 Sara Stendahl, EG i världen- den externa handelspolitikens relation till GATT, Juridisk
Tidskrift 1996-97 Nr 3 s. 728 ff.
79 Ibid. s. 740.
80 Ibid. s. 740.
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Pascal Lamy, ledamot i kommissionen med ansvar för handel, framförde
nyligen i ett tal i Parlamentet sina åsikter om EG: s framtida roll på
världsmarknaden. Den handelspolitik som EG för skall bidra till att
liberalisera handeln och skapa en global marknad där alla kan agera på lika
villkor. Global liberalisering för inte bara med sig positiva effekter och det
är därför viktigt att vara medveten om de negativa följder som kan följa av
en global liberalisering. Till fördelarna hör ett ökat antal handelsutbyten, en
ekonomisk tillväxt som följd av en ökad konkurrens samt en möjlighet för
att alla länder skall kunna få ta del av ny teknologi. En global liberaliserad
handel kan å andra sidan få negativa konsekvenser på miljön och det
traditionella samhället respektive kulturer. Det är viktigt att vara medveten
om alla möjliga konsekvenser en global liberalisering kan få. EG har öppnat
sin egen inre marknad och uppmanat andra att göra likadant. För att endast
erhålla positiva följder av en global liberalisering är det viktigt att gradvis ta
bort handelshinder, skapa ett forum för konfliktlösning samt försäkra att alla
länder behandlas på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt.
EG kommer att fortsätta att föra en liberal handelspolitik och välkomnar 
en ny förhandlingsrunda under WTO med syfte att snabbare nå bättre
förutsättningar för den globala handeln.81

EG är ett ekonomiskt samarbete som från samarbetets början har präglats av
tanken om en liberaliserad handel inom den gemensamma marknaden.
Strävan efter en liberaliserad handel tycks idag även prägla EG: s
handelspolitik. Lamy hävdar att EG redan för en liberal handelspolitik och
arbetar för att nå en global liberalisering. Stendahl använder metaforen
pendeln för att beskriva utvecklingen av EG: s handelspolitik från
tidpunkten då GATT bildades och fram till nu. Hon menar att vi åter strävar
efter att liberalisera handeln globalt.

Framtiden får utvisa om den globala världsmarknaden kommer att präglas
av protektionism eller en handel utan hinder. Det som kan tala emot en
framtida liberalisering av handeln för EG: s del är EG: s handelspolitiska
historia. Den inriktning som handelspolitiken tog under genomförandet av
den inre marknaden visar att behovet av skydd mot import från tredje land
ökade då målet om en fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital
mellan medlemsstaterna skulle uppnås. EU kommer med all sannolikhet,
inom en snar framtid, att välkomna fler medlemmar. När de nya
medlemsstaterna skall integreras i den inre marknaden behöver sannolikt
den inre marknaden, under denna integreringsfas, ett större skydd från
import från tredje land. Antalet initierade antidumpningsutredningar
respektive åtgärderna ökade markant i antal under den inre marknadens
uppbyggnadsfas. Jag tror därför att vi åter igen kommer att se EG driva en

                                                
81 En fri översättning har gjorts av talet Europe: A home market in the global market, av
Pascal Lamy, vid 16th Annual Conference of Kangaroo Group, European Parliament,
Brussels, 17 September 2001.
<www.europa.eu.int/comm/trade/speeches_articles/spla70_en.htm> , senast besökt
2001-10-23. 
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handelspolitik präglad av protektionism där antidumpningsåtgärderna
kommer att få en central roll. 
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