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Sammanfattning 
Arbetet handlar om i vilken mån WTO-rätten möjliggör användandet av en s.k. landspecifik 
tullkvot som kompensation till följd av en WTO-tvist samt vilken rättspolitisk avvägning som 
kommer till uttryck i svaret på den frågan. WTO-regelverket, bestående av ca 60 traktat, 
innehåller såväl regler om hur världshandeln ska gå till som vad som händer när en medlemsstat 
bryter mot dessa regler. För de fall det är fastslaget att en medlemsstat begått traktatbrott finns 
det inom ramen för tvistelösningsförfarandeten möjlighet för parterna i tvisten att nå en 
ömsesidig lösning genom en överenskommelse om kompensation. Arbetet redogör för dessa 
regler om tvistelösning samt vilka krav som ställs upp på en sådan kompensation för att vara 
tillåten för att därefter utreda i vilken mån en landspecifik tullkvot kan utgöra sådan 
kompensation som åsyftas i WTO-rätten.  

Utredningen visar att möjligheten att använda en landspecifik tullkvot som kompensation 
beror på flera olika saker. Dels måste en sådan överenskommelse om kompensation vara 
frivillig, dels måste den vara förenlig med det övriga regelverket. Att en överenskommelse om 
kompensation är frivillig innebär att det är upp till parterna i tvisten, och de parterna endast, att 
försöka nå en ömsesidigt godtagbar lösning, vilket i sin tur medför att en kompensation kan ha 
vilken form och vilket värde som helst, däribland en tullkvot.  

En kompensation måste därtill vara förenlighet med det övriga regelverket. Detta innebär att 
en landspecifik tullkvot måste ställas mot MFN-principen i GATT, en bestämmelse som 
förbjuder diskriminering mellan olika medlemsstater. Arbetet visar att förenlighet med MFN-
principen, och därmed huruvida den landspecifika tullkvoten kan användas som kompensation 
eller inte, slutligen är beroende av i vilken mån det går att precisera en tullkvots kriterier på 
sådant sätt att övriga medlemsstater inte kan leverera produkter av samma slag, detta utan att 
denna kategorisering i sig innebär de facto eller de jure diskriminering. En kompensations 
laglighet är således helt avhängigt dess förenlighet med MFN-principen, vilket talar för att 
MFN-principen, ur ett rättspolitiskt perspektiv, har överlägset större genomslagskraft än 
intresset av att, på ett ömsesidigt sätt, lösa en internationell tvist.    
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1. Inledning 
 

[T]he truth is that the MFN-tariff policy really 
doesn´t give a damn about whether any particular 
country gets what it deserves.1  

Ämnet 

Såväl varor som tjänster köps och säljs dagligen över landsgränser. Stater, företag och 
privatpersoner deltar i denna internationella handel. Det är staterna som reglerar, såväl internt 
som sinsemellan, hur denna handel ska gå till. Det gör de dels genom att upprätta och 
vidmakthålla interna regler och åtgärder, såsom lagar och tullar, dels genom att träda in i 
internationella förpliktelser, såsom frihandelsavtal eller andra multi- och bilaterala avtal 
avseende handelsfrågor. Sedan mitten av 1990-talet är den internationella handelsrätten samlad 
hos världshandelsorganisationen WTO som förser det internationella samfundet med ett 
gemensamt regelverk för den gränsöverskridande handeln, benämnt WTO-rätten.2  

WTO-rätten, som sätter ramarna för hur världshandeln ska gå till, syftar till att höja 
levnadsstandarden i världen, ett mål som ska uppnås genom att friare handel säkerställs. Inom 
detta regelverk är det därför centralt att inte ställa upp handelshinder som saknar rättslig grund 
eller att diskriminera mellan olika medlemsstater. 3 

Det förekommer att stater bryter mot WTO-rätten. WTO-rätten innehåller därmed, utöver 
regler om hur handeln ska gå till, även sanktionsbestämmelser som reglerar vad som händer när 
en stat bryter mot den. En stat som begått traktatbrott kan bland annat drabbas av s.k. 
motåtgärder.4 Överenskommelse om kompensation är en möjlighet för den felande staten att 
undvika motåtgärder, detta genom att komma överens med den stat som utsatts för traktatbrott 
om att ersätta eventuell skada som uppstått. En överenskommelse om kompensation är alltså en 
möjlig lösning av en tvist som uppstått till följd av upprättandet eller vidmakthållandet av en 
enligt WTO-rätten otillåten åtgärd.  

Fenomenet kompensation förekommer även i de allmänna folkrättsliga reglerna. Det WTO-
rättsliga regelverket avseende kompensation skiljer sig emellertid i viss del från dessa. Vilka 
kriterier en överenskommelse om kompensation ska uppfylla regleras i WTO-avtalen.5 Till 
följd av att WTO-rätten vilar på principen om icke-diskriminering är utgångspunkten att en 
förmån som ges till en stat även ska ges till övriga medlemsstater. I fråga om kompensation 
innebär det att detta kan såväl bli dyrt som innebära att den stat som utsatts för traktatbrott måste 
dela sin kompensation med andra medlemsstater. I och med detta är det naturligt att 
medlemsstater söker lösningar som både kan tillgodose intresset av lösa den internationella 

                                                        
1 Hudec, Robert, Tiger Tiger, in the House: A Critical Appraisal of the Case against Discriminatory Trade 
Measures – Essays on the Nature of International Trade Law, Cameron May, 1999, London [cit. Hudec], s. 324. 
2 Artikel II, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (adopted 15 April 1994, entered 
into force 1 January 1995) 1867 UNTS 154 [cit. Marrakesh-avtalet]. 
3 Ingress p. I–III, Marrakesh-avtalet.  
4 Artikel III:II, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes in Marrakesh 
Agreement Establishing the World Trade Organization (Annex 2) (adopted 15 April 1994, entered into force 1 
January 1995) 1867 UNTS 154 [cit. DSU]. 
5 Mer specifikt i DSU.  
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konflikten genom att kompensera den medlemsstat som blivit utsatt för traktatbrott och intresset 
av att den inom WTO-rätten viktiga principen om icke-diskriminering upprätthålls. En åtgärd 
som förekommit i syfte att tillgodose detta är en s.k. landspecifik tullkvot.  

Den landspecifika tullkvotens förenlighet med WTO-rätten är diskutabel av det skälet att 
den, prima facie, förefaller strida mot WTO-rättens princip om icke-diskriminering. Tullkvoter 
är däremot speciella handelspolitiska åtgärder som kan falla in under såväl regelverket för tullar 
som regelverket för kvoter. Uppsatsen ska därför behandla i vilken mån en kompensation i form 
av en landspecifik tullkvot är förenligt med WTO-rätten.  

Den landspecifika tullkvoten har t.ex. diskuterats i samband med EU:s bemyndigande om 
att inleda förhandlingar med USA i syfte att komma överens om kompensation till följd av en 
tvist som EU förlorat.6 EU hade av WTO:s judiciella organ, Panelen, befunnits bryta mot WTO-
rätten genom att uppställa ett förbud mot import av hormonbehandlat nötkött. Eftersom EU inte 
har för avsikt att upphöra med det WTO-stridiga importförbudet har parterna vid flera tillfällen 
diskuterat kompensation.7 I ett bemyndigande från hösten 2018 framkommer att EU avser att 
utreda möjligheterna att kompensera USA med en tullkvot, en tullkvot som eventuellt ska vara 
landspecifik.8 En landspecifik, även kallad landstilldelad, tullkvot är en tullkvot avsedd att 
endast kunna användas av en viss utpekad medlemsstat (eller vissa utpekade medlemsstater). 
EU understryker i sitt uttalande att avsikten naturligtvis är att säkerställa att en sådan 
kompensation är förenlig med WTO-rätten. Frågan är emellertid i vilken mån en landstilldelad 
tullkvot alls kan vara det, eller om en sådan landskvot till sin natur är olaglig. 

Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att redogöra för i vilken mån WTO-rätten tillåter användandet av en 
landspecifik tullkvot som kompensation till följd av en WTO-tvist. Uppsatsen syftar även till 
att besvara vilken rättspolitisk avvägning som i det hänseendet kommer till uttryck i gällande 
rätt. Svaret på den förstnämnda frågan måste nämligen betraktas som ett ställningstagande till 
hur två grundläggande ändamål med det aktuella regelverket har avvägts mot varandra; intresset 
av nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning av en tvist och intresset av att principen om icke-
diskriminering upprätthålls.  

För att kunna besvara den givna frågeställningen behöver vissa delfrågor behandlas. Dessa 
är, för det första, hur WTO-rätten i aktuellt hänseende är utformad och vilka ändamål som ligger 
bakom densamma. Den följande delfrågan är hur WTO:s tvistelösningsregelverk och dess 
regler om kompensation är utformade och vilka ändamålen är med dessa regler. För att kunna 
utreda i vilken mån en tullkvot kan vara landspecifik är det också nödvändigt att redogöra för 
vad som avses med en tullkvot och vilket eller vilka regelverk en sådan är underkastad. Vidare 
behöver det utredas under vilka förutsättningar en sådan tullkvot kan vara landspecifik. 

                                                        
6 WTO Appellate Body Report, European Communities – Measures Concerning Meat and Meat Products (Hor-
mones) (EC – Hormones) (13 February 1998) WT/DS26/AB/R. 
7 Se ÄNDRAT SAMFÖRSTÅNDSAVTAL med Amerikas förenta stater om import av nötkött från djur som inte 
behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa 
produkter från Europeiska unionen, EUT L27/2, 30.1.2014.  
8 Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal med 
Amerikas förenta stater om import av nötkött av hög kvalitet från djur som inte behandlats med vissa 
tillväxtbefrämjande hormoner (KOM(2018) 332 final). 
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Landstilldelning av en tullkvot kan antingen ske genom tullkvotens kriterier eller genom en 
uttrycklig fördelning av tullkvoten. Båda dessa alternativ, och vad de innebär, kommer därför 
att behandlas som delfrågor.  

Metod och material  

I detta arbete har frågeställning fått styra val av metod. Uppsatsen syftar, till att börja med, till 
att utreda i vilken mån ett visst handlande enligt gällande rätt är tillåtet. Detta handlade är 
inrättandet av en landspecifik tullkvot som kompensation i en WTO-tvist och den gällande 
rätten är folkrätten. Då frågeställningen i denna del avser en utredning om innehållet i gällande 
rätt, kan den beskrivas som rättsdogmatisk. Metoden för uppsatsen kommer därmed i den delen 
vara den rättsdogmatiska.  

Den rättsdogmatiska metoden är den metod som används för att genom en tolkning och 
systematisering av ett visst givet material fastställa gällande rätt.9 Det sker genom att metoden 
dels pekar ut vilka källor, de s.k. rättskällorna, som ska göra del av underlaget, dels anger hur 
dessa sedan ska hanteras. Den första frågan att ställa sig är följaktligen vilka rättskällorna är 
inom det givna området. Ämnet och WTO-rätten faller inom rättsområdet internationell 
handelsrätt. Dessa normer reglerar staters agerande och relationen mellan stater. Det är således 
fråga om folkrätt. Det står klart, främst genom avgöranden av WTO:s egna judiciella organ 
Panelen, att den internationella handelsrätten är underkastad de folkrättsliga rättskällorna 
listade i artikel XXXVIII i FN-stadgan10.11 Rättskällorna på området är alltså de typer av källor 
som anges där, d.v.s. traktat, sedvanerätt, allmänna rättsgrundsatser, rättspraxis och doktrin. 

Artikel XXXVIII i FN-stadgan anses inte tillhandahålla en slutlig uttömmande lista; det är 
därmed inte uteslutet att internationella normer kan komma att härledas ur någon annan 
rättskälla i framtiden.12 Det finns därtill olika teorier om varifrån de givna rättskällorna får sin 
auktoritet.13 Rättskällornas auktoritet kommer i detta arbete tas för given. De olika teorierna, 
och deras på verkan på folkrätten, kommer därför inte att beröras närmare.  

Den rättsdogmatiska metoden sätter även ramarna för vad som ska göras med de givna 
rättskällorna. Rättskällorna ska, närmare bestämt, tolkas och systematiseras. 14  Strömholm 
framhåller att rättsordningen inte endast består av normer, utan även av relationen mellan dessa 
och av de normer som föreskriver hanteringen av denna relation.15 Möjligen syftar han här, 
                                                        
9 Peczenik, Alexander, Vad är Rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Norstedts 
Juridik, Stockholm, 1995 [cit. Peczenik] s. 33. 
10 Charter of the United Nations (adopted 26 June, 1945, entered into force 24 October 1945) 892 UNTS 119 
[cit. FN-stadgan]. 
11 Cook, Graham, A Digest of WTO Jurisprudence on Public International Law Concepts and Principles, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 2015 [cit. Cook] s. 234; WTO Panel Report, EC – Approval and Marketing 
of Biotech Products 21 (November 2006) WT/DS291/P/R, p. 7.67; WTO Appellate Body Report, United States 
– Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China (US – Anti-Dumping and 
Countervailing Duties (China)) (25 Mars 2011) WT/DS379/AB/R, p. 309. 
12 Pauwelyn, Joost, Conflicts of Norms in Public International Law, Cambridge University Press, New York, 
2003 [cit. Pauwelyn] s. 91. 
13 Se Dworkin, Ronald, Law´s Empire, Hart Publishing, Portland, 1998; Hart, H.L.A., The Concept of Law, 3 
uppl., Oxford University Press, Oxford, 2012; Kelsen, Hans, Den rena rättsläran, 2 uppl., Thales, Stockholm, 
2008. 
14 Peczenik, s. 33. 
15 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära, 5 uppl., Norstedts 
Juridik, Stockholm, 1996 [cit. Strömholm] s. 195–196. 
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bland annat, till reglerna för hur rättskällor ska tolkas och systematiseras, d.v.s. hanteras. Dessa 
hanteringsregler är enligt Strömholm inget som kommer till uttryck i skrift utan något som i 
stora delar tas för givet.16  Hur normerna ska hanteras, och relationen mellan dem, måste inom 
ramen för detta arbete bedömas i en folkrättslig kontext. Inom folkrätten kan normer interagera 
på två olika sätt. De kan antingen vara kumulativa eller stå i strid med varandra.17 Normer är 
kumulativa när de kan tillämpas tillsammans utan att det uppstår en motsägelse och de står i 
strid med varandra när så inte är fallet. Ett exempel på en hanteringsregel som förekommer i en 
folkrättslig kontext är lex specialis derogat legi generali, som innebär att normer som reglerar 
specifika ämnen har företräde framför generellt utformade normer. Den internationella 
handelsrätten har historiskt setts som lex specialis i relation till de regler som följer av den 
allmänna folkrätten. När en allmän folkrättslig regel och en regel som följer av den 
internationella handelsrätten står i strid med varandra ska således, till följd av lex specialis, den 
senare ha företräde.18  

Det är allmänt vedertaget att internationella normer kan ha sitt ursprung i någon av de givna 
rättskällorna i artikel XXXVIII FN-stadgan. Det är dock viktigt att komma ihåg skillnaden 
mellan rättskällorna och de många normer som kan härledas ur dem.19 Mer specifikt härleds de 
flesta normer i WTO-rätten från rättskällan traktat.20 De traktat som faller inom WTO-rätten 
anges i det grundläggande Marrakesh-avtalet 21 som däri pekar ut de ca 60 traktat som en 
institutionell ram för den internationella handelsrätten.22 Av dessa utpekade traktat har i denna 
framställning störst fokus legat på det Allmänna tull- och handelsavtalet 23  samt 
Överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistelösning24.  

Även sedvanerätt utgör en del av WTO-rätten. Panelen har vid flera tillfället tagit 
sedvanerätten i beaktande, exempelvis genom att erkänna artikel XXXI om traktattolkning i 
Wienkonventionen som sedvanerätt.25 Skyldigheten för Panelen att beakta sedvanerätten följer 
även av det traktat som reglerar tvistelösning inom WTO. 26  I fråga om konflikt mellan 
sedvanerätten och traktaträtten ska den senare ha företräde.27 Allmänna rättsgrundsatser har 

                                                        
16 Strömholm, s. 195–196.  
17 Pauwelyn, s. 161.  
18 Ortinio, Fredrico, Ripinsky, Sergey, WTO Law and Process, The British Institute of Internatonal and Copara-
tive Law, London, 2007 [cit. Fredrico & Ripinsky], s. 51–52.  
19 Pauwelyn, s. 89. 
20 Pauwelyn, s. 41. 
21 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (adopted 15 April 1994, entered into force 1 
Januari 1995) 1867 UNTS 154 [cit. Marrakesh-avtalet]. 
22 Artikel II, Marrakesh-avtalet 
23 General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (adopted 15 April 1994, entered into force 1 January 1995) 
1867 UNTS 190 [cit. GATT].  
24 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes in Marrakesh Agreement Es-
tablishing the World Trade Organization (Annex 2) (adopted 15 April 1994, entered into force 1 January 1995) 
1867 UNTS 154 [cit. DSU]. 
25 Se WTO Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, (Japan – Alcoholic Beverages II) (1 
November 1996) WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, not 17; WTO Panel Report, European 
Communities – Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products (EC – Approval and Mar-
keting of Biotech Products) (21 November 2006) WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R, p. 7.88–7.89; 
Cook, s. 239–241. 
26 Artikel III:II, DSU. 
27 Cook, s. 234; Cook, s. 240. 
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ansetts utgöra en tillämplig rättskälla i WTO-tvister.28 Inom ramen för detta arbete beaktas 
sedvanerätten i den mån det är fastslaget att en sådan rättsgrundsats utgör en del av WTO-rätten. 

WTO:s egna judiciella organ står för rättspraxis på området. Trots att ett utslag från Panelen 
inte är bindande för andra än parterna i den aktuella tvisten ska avgörandena ändå i relevanta 
delar beaktas i andra tvister. 29  En WTO-panel förväntas därmed följa utslag från 
Överprövningsorganet, vilket är WTO-rättens högsta instans.30 Arbetet har också tagit rättsfall 
före bildandet av WTO i beaktande, d.v.s. från GATT1947-regimen. Det framkommer av 
reglerna för tvistelösning att WTO ska vägledas av beslut som togs under regelverket för GATT 
1947.31 Reglerna och praxis från GATT:s Tvistlösningsorgan förblir därför relevanta även för 
frågor inom ramen för WTO-systemet.32 

Den sistnämnda av rättskällorna i artikel XXXVIII i FN-stadgan är doktrinen. Inom 
internationell handelsrätt finns det doktrin som belyser och systematiserar dess regler. 
Doktrinen har i denna framställning bestått av litteratur, artiklar och rapporter. Torsten Seths 
doktorsavhandling om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken33 rör några av de 
frågor som behandlas i uppsatsen. Detsamma gäller i fråga om WTO:s analytiska index som är 
en av WTO författad sammanställning av praxis på området.34 Vissa förarbeten till GATT 1947 
har tagits upp för att illustrera komplexiteten hos begreppet produkter av samma slag. Även om 
såväl WTO-rättens regler om icke-diskriminering som regler om WTO-rättens tvistelösning är 
förhållandevis väl utredda har undertecknad inte funnit något arbete där den landspecifika 
tullkvoten ställs mot dessa båda regelverk. Förevarande uppsats är avsedd att bidra till att 
klarlägga denna relation.  

Utöver utredningen av gällande rätt syftar uppsatsen även till att besvara vilken rättspolitisk 
avvägning som kommer till uttryck i gällande rätt. Svaret på den rättsdogmatiska frågan måste 
nämligen beaktas som ett ställningstagande till hur två grundläggande ändamål med det aktuella 
regelverket, intresset av nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning av en tvist och intresset av 
att principen om icke-diskriminering upprätthålls, har avvägts mot varandra. För att kunna 
besvara denna andra fråga behöver regelverkets ändamål identifieras, vilket i sin tur förutsätter 
en presentation av WTO-rättens framväxt och av WTO:s tvistelösningsregelverk, där 
information om ändamålen står att finna. Just denna del av frågan besvaras alltså inte med 
tillämpning av den rättsdogmatiska metoden. Denna del av arbetet syftar således till att 
identifiera ändamålen med reglerna, för att sedan ställa dessa mot innehållet gällande rätt.  

Marrakesh-avtalet och de däri inkluderade WTO-avtalen är rättsligt legitima på engelska, 
franska och spanska. Då arbetet är skrivet på svenska föranleder detta vissa språkliga frågor. 
Även om en svensk traktattext saknar rättslig legitimitet är det av vikt för framställningen att 

                                                        
28 WTO Appellate Body Report, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (US 
– Shrimp) (6 November 1998) WT/DS58/AB/R, p. 158. 
29 WTO Appellate Body Report, United States – Final Anti-Dumping Measures on Stainless Steel from Mexico 
(US – Stainless Steel (Mexico)) (20 May 2008) WT/DS344/AB/R, p. 158.  
30 Cook, s. 245.  
31 Artikel III:I, DSU.   
32 Petersmann, Ernst-Ulrich, The GATT/WTO Dispute Settlement System – International Law, International Or-
ganizations and Dispute Settlement, Kluwer Law International, London, 1997 [cit. Petersmann] s. 179.  
33 Seth, Torsten, Tvistelösning i WTO – om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken, 1 uppl., 
Norstedts Tryckeri AB, Stockholm, 2000 [cit. Seth I].  
34 WTO.org, WTO Analytical Index, https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/ai17_e.htm, 
lydelse 16 maj 2018.  

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/ai17_e.htm
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översättningen inte blir godtycklig eller inkonsekvent. Undertecknad har därför valt att använda 
sig av den svenska översättningen av avtalen som gjordes i Rådets beslut om att EG ska ansluta 
sig till WTO och dess traktat.35 Denna översättning har genomgående använts vid hänvisning 
till samtliga WTO-avtal, med undantag för GATT 1947, som inte översatts i nämnda beslut. 
För en översättning av GATT 1947 har svenska utrikesdepartementets tryckta översättning från 
1984 använts.36 

 Etiska överväganden 

Frågeställningarna i detta arbete är beskaffade på så sätt att de aktualiseras först efter att det 
fastställs att en medlemsstat brutit mot WTO-rätten och tar, närmare bestämt, sikte på hur en 
kompensation kan och måste utformas för att inte bryta mot regelverket. Att utreda i vilken mån 
det kan anses vara förenligt med ett visst regelverk att tilldela en viss stat en förmån när 
regelverket också uttryckligen förbjuder särbehandling skulle möjligen kunna beskyllas för att 
bidra till att möjliggöra kringgåenden av WTO-rätten, något som kan väcka frågor huruvida det 
är etiskt försvarbart att frågan utreds. Men även gränserna för regelsystem måste utgöra legitima 
frågor för en undersökning, och detta även om det rör sig om frågor som knyter an till förbud 
mot särbehandling. I ett system som dessutom möjliggör för parterna i en tvist att själva nå en 
överenskommelse om kompensation är det särskilt viktigt att veta var gränserna för 
utformningen av en tillåten kompensation går, i detta fall i fråga om användandet av 
landspecifika tullkvoter.  

Det finns naturligtvis frågor om etik och moral även inom den internationella handelsrätten 
som sådan. Regelverket utgår från att friare handel är rätt och att diskriminering är fel. Man kan 
ställa sig frågan om det alltid är så. Frågan kan ställas ur många olika perspektiv, såväl 
ekonomiska som sociala. Som ett motstående intresse står exempelvis medlemsstaters intresse 
av att skydda sin inhemska marknad och inhemska producenter mot importerade produkter, där 
produktionskostnaden eventuellt kan vara avsevärt lägre.37 Detta arbete syftar inte till att utreda 
närmare huruvida friare handel alltid är eftersträvansvärt. På den frågan finns knappast något 
givet svar.  

Avgränsningar 

Tullkvoter förekommer i praktiken beträffande export och import av varor. Det går dock inte 
att utesluta att en liknande lösning skulle kunna vara applicerbar på annat än varor, exempelvis 
tjänster eller immateriella rättigheter. För dessa blir emellertid ett annat regelverk tillämpligt. 
Följande utredning är begränsad till tullkvoter för varor. Vidare kommer inte heller tekniska 
regler 38 att behandlas. Tekniska regler avser kriterier avseende en produkt som inte avser 

                                                        
35 Rådets beslut av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar 
frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resulterade av de multilaterala förhandlingarna i 
Uruguayrundan (1986–1994), 94/800/EG. L336/1, 29.12.94.   
36 Utrikesdepartementet, Handelsavdelningen, GATT Allmänna tull- och handelsavtalet, miniab/gotab, 
Stockholm, 1984. 
37 Se exempelvis The Guardian, Donald Trump signs order for metal tariff plan, prompting fears of trade war, 8 
mars 2018, https://www.theguardian.com/us-news/2018/mar/08/donald-trump-metal-tariffs-trade-war”, lydelse 
20 april 2019. 
38 På eng. Technical barriers to trade.  
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produkten i sig, utan rör exempelvis bestämmelser om etiketter, förpackning och märkning. 
Arbetet kommer därtill inte att ta sanitära och fytosanitära bestämmelser i beaktande (SPS-
regler). SPS-reglerna berör undantagsbestämmelser som motiveras av hälsoskäl. Därmed är det 
inte sagt att sådana nödvändigtvis saknar tillämpning på landspecifika tullkvoter. De utgör 
emellertid specifika undantag och följer ett separat regelverk. 39  Detsamma gäller för 
skyddsåtgärder som tillåter medlemsstater att vidta vissa diskriminerande åtgärder för att 
skydda sin marknad mot orättvis konkurrens.40  

Folkrätten reglerar relationen mellan stater. Vad som utgör en stat och vilket agerande som 
är hänförligt till en stat kommer inte att behandlas. Inte heller är avsikten att redogöra för hur 
en WTO-åtgärd kan vara tillåten enligt andra regelverk. Även om resultatet av en åtgärd, i form 
av en tullkvot, är att denna är tillåten (eller otillåten) enligt WTO-rätten, är det inte uteslutet att 
rättsläget är ett annat i en nationell rättsordning. Exempelvis ställer EU-rätten krav på att dess 
åtgärder ska vara förenliga med EU-stadgan och fördragen. Uppsatsen syftar endast till att 
redogöra för lagligheten inom WTO-systemet.  

Disposition 

Utredningen inleds med en bakgrund till WTO-rätten. Där redogörs för tillkomsten av WTO 
och hur det rättsliga regelverket växt fram sedan mitten av 1940-talet. Arbetet utreder vad 
WTO-rätten är, vilka av dess principer som är av störst betydelse och dess ändamål. Även EU:s 
relation till WTO berörs kort. WTO:s judiciella organ, och dess plats i det internationella 
samfundet, behandlas i kapitel 3. I detta kapitel presenteras reglerna om kompensation och vad 
de innebär. Därefter, i kapitel 4, behandlas det handelspolitiska instrumentet tullkvoter och 
vilket regelverk sådana är underkastade. I vilken mån en tullkvot på ett WTO-förenligt sätt kan 
göras landspecifik, antingen genom tullkvotens kriterier eller dess tillämpning, utreds närmare 
i kapitel 5 och 6. Avslutande kommentarer följer av uppsatsens sista kapitel (kapitel 7).  

  

                                                        
39 Se Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (signed 15 April 1994, entered into 
force 1 January 1995) 1867 UNTS 493 [cit. SPS-avtalet]. 
40 Se WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (signed 15 April 1995, entered 1 January 
1995) 1868 UNTS 120.  
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2. WTO-rätten och dess grunder 

Världshandelsorganisationen WTO 

Allmänt 

För insikt i såväl WTO-rätten som dess ändamål kan Världshandelsorganisationens historia ge 
viss klarhet. Världshandelsorganisationen, nedan benämnd WTO41, bildades som organisation 
genom undertecknandet av Marrakesh-avtalet 42  1995. Den internationella handelsrättens 
historia och utveckling är dock äldre än så. Förhandlingar om WTO:s upprättande påbörjades 
redan efter slutet av andra världskriget. WTO:s utveckling är således en process som formellt 
sett fick sin start redan då.  

Dessförinnan hade världshandeln reglerats genom bilaterala handelsavtal. Vid krigets slut 
fanns emellertid en vilja i det internationella samfundet att institutionalisera även den 
ekonomiska rätten. Ett försök att bilda en internationell världshandelsorganisation, vid namn 
International Trade Organization, gjordes vid en konferens i Havanna 1947. Man lyckades 
dessvärre vid detta möte inte enas om en sådan internationell handelsorganisation. Däremot 
lyckades stater, vid detta tillfälle, komma överens om det multilaterala traktat som satt ramarna 
för den internationella handelsrätten fram till bildandet av WTO; det första allmänna tull- och 
handelsavtalet för varor (GATT 1947)43. Då avtalet slöts bedömdes det vara resultatet av de 
mest långtgående och mest omfattande förhandlingarna någonsin i världshandelns historia.44  
Dessvärre var GATT 1947 inte ensamt så pass effektivt att det tillgodosåg alla behov inom 
världshandeln. Avtalet saknade institutionella bestämmelser, hade ett ineffektivt 
tvistlösningsorgan och var begränsat till handel med varor.45 Det internationella samfundet var 
därmed fortsatt fast beslutet att bilda en handelsorganisation. Förhandlingar skedde vid ett 
flertal tillfällen, bland annat i Geneve, Tokyo och slutligen Uruguay 1986–1994, där man kom 
överens om formerna för bildandet av en världshandelsorganisation, WTO. Marrakesh-avtalet, 
genom vilket organisationen bildades, signerades av 124 stater och trädde i kraft 1995. Även 
om WTO inte formellt sett bildades förrän 1995 har följaktligen delar av det internationella 
handelsregelverket varit på plats sedan 1947.  

WTO-rättens ändamål 

WTO är den internationella organisation som förser stater med det gemensamma regelverket 
för den internationella handeln.46 WTO syftar till att säkerställa att den internationella handeln 

                                                        
41 Förkortning av World Trade Organization.  
42 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (adopted 15 April 1994, entered into force 1 
January 1995) 1867 UNTS 154 [cit. Marrakesh-avtalet]. 
43 General Agreement on Tariffs and Trade (adopted 30 October 1947, entered into force 1 January 1948) 55 
UNTS 187 [cit. GATT 1947]. 
44 European Office of the United Nations, Pressmeddelande no. 469, 27 oktober, 1947, ”http://sul-deriva-
tives.stanford.edu/derivative?CSNID=90260240&mediaType=application/pdf”, lydelse 29 januari  2019. 
45 Utrikesdepartementet, Uruguayrundan – Från GATT till WTO, UD informerar 1994:2, Norstedts Tryckeri 
AB, Stockholm, 1994. 
46 Artikel II, Marrakesh-avtalet. 
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är, och förblir, så förutsebar och fri som möjligt.47 Detta sker bland annat genom att WTO utgör 
det forum där medlemsstater träffas för att enas om handelsavtal och genom att det är dit 
medlemsstater vänder sig för förhandling och medling avseende handelsfrågor och uppkomna 
tvister. Vidare sätter WTO:s regelverk, bestående av ca 60 traktat, den institutionella ramen för 
den internationella handelsrätten. 48  Medlemsstaterna erkänner i ingressen till WTO:s 
grundande traktat att åtaganden på detta område bland annat bör syfta till att höja 
levnadsstandarden, säkerställa ett optimalt nyttjande av världens resurser samt säkerställa att 
utvecklingsländer tar del av den tillväxt som följer av den internationella handeln.49 Dessa 
ändamål ska nås genom nedsättning och bindande av tullar och andra åtgärder samt genom 
avskaffandet av diskriminerande behandling i internationella handelsförbindelser. 50  Dessa 
ändamål och tillvägagångssätt angavs även i ingressen till GATT 1947. 

Regelverket som följer av WTO-medlemskap syftar som anfört till att åstadkomma friare 
handel. Detta är värt att notera att detta inte nödvändigtvis innebär frihandel, vilket innebär en 
handel helt fri från myndighetsingrepp och handelshinder.51 Det förekommer att WTO beskrivs 
som en organisation för frihandel, men det är viktigt att ha i åtanke att även om det omfattande 
regelverket naturligtvis inkluderar normer som liberaliserar handeln finns även normer som 
begränsar den. Exempelvis är WTO-rättens princip om icke-diskriminering mellan 
medlemsstater, som kommer behandlas utförligare nedan, till för att säkerställa att den 
internationella handeln sker på lika villkor. Detsamma kan man också säga om WTO:s 
regelverk om skyddsåtgärder, såsom reglerna som ger medlemsstater rätt att skydda sin 
marknad mot otillbörlig konkurrens.52  

Det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 

Det allmänna tull- och handelsavtalet som överenskommits 1947, nedan benämnt GATT 1947, 
skulle inkorporeras i det traktat som var avsett att grunda International Trade Organization. Då 
det följaktligen inte blev tal om någon sådan organisation kom handelsavtalet GATT 1947 
istället att tillämpas provisoriskt i hela 47 år fram tills dess att det, i samband med bildandet av 
WTO, inkorporerades i WTO:s regelverk. Bildandet av WTO innebar att de överenskomna 
multi- och vissa plurilaterala avtal som överenskommits under andra halvan av 1900-talet, 
inklusive GATT 1947, integrerades som rättsligt bindande avtal för samtliga WTO-
medlemmar.53 De ca 60 traktaten berör frågor avseende såväl handel med varor och tjänster 
som regler för jordbruksprodukter och immateriella rättigheter.54  

                                                        
47 WTO.org, What is the WTO, ”https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm”, lydelse 24 
januari 2019; WTO.org, The WTO, ”https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm”, lydelse 24 januari 
2019. 
48 Artikel II, Marrakesh-avtalet. 
49 Ingress p. I–II, Marrakesh-avtalet. 
50 Ingress p. III, Marrakesh-avtalet. 
51 Nationalencyklopedin, Frihandel, 2019, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frihandel, lydelse 
20 maj 2019.  
52 World Trade Organization, Understanding the WTO, 3e uppl., World Trade Organization, Geneva, 2003 [cit. 
Understanding the WTO] s. 12. 
53 Artikel II:II–II:III, Marrakesh-avtalet. 
54 Se General Agreement on Trade in Services (adopted 15 April 1994, entered into force 1 January 1995) 1869 
UNTS 183 [cit. GATS]; WTO Agreement on Agriculture (signed 15 April 1994, entered into force 1 January 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/frihandel
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I samband med bildandet av WTO gjordes även en översyn av GATT-avtalet från 1947. Det 
resulterade i förtydliganden och preciseringar avseende vissa utvalda artiklar. 55  Dessa 
förtydliganden, tillsammans med GATT 1947, och de ändringar som gjorts resulterade i ett nytt 
allmänt tull- och handelsavtal, GATT 1994. GATT 1947 är således en del av GATT 1994. 
Dessa traktat är dock, enligt artikel II:IV Marrakesh-avtalet, rättsligt åtskilda från varandra, 
vilket kan förefalla tämligen komplicerat. Eftersom detta arbete utreder bestämmelser i båda 
dessa avtal är det emellertid av viss betydelse hur GATT 1947 och GATT 1994 förhåller sig till 
varandra. GATT 1947 blev en del av GATT 1994 genom en hänvisning i avtalstexten, vilket 
innebar att GATT 1947 inte längre skulle tillämpas provisoriskt utan numera är en integrerad 
del av de traktat som utgör WTO-rätten. Utöver GATT 1947 utgörs GATT 1994 även av en 
överenskommelse om tolkning av avtalstexten, vissa protokoll rörande tull-medgivanden samt 
vissa undantag från WTO-avtalen som fortsatt ska vara giltiga. Det förekommer ibland att man 
skiljer dessa texter åt men så sker inte alltid. Det kan därför i litteratur förekomma hänvisningar 
till GATT 1947 och GATT 1994, men ibland hänvisas bara till GATT. 

WTO och EU 

WTO och EU är båda internationella organisationer. EU har enligt sina fördrag rättslig 
handlingsförmåga.56 Detta har möjliggjort att EU kan vara, och är den enda organisation som 
är, medlem i WTO. EU var också en av de grundande medlemmarna vid antagandet av 
Marrakesh-avtalet. När det kommer till unionens gemensamma handelspolitik har EU exklusiv 
kompetens.57 Det innebär att endast unionen är behörig att lagstifta och anta rättsakter rörande 
den gemensamma handelspolitiken.  

EU är således en medlemsstat till WTO då Marrakesh-avtalet har skrivits på och ratificerats. 
EU har följaktligen åtagit sig att följa WTO-rätten och kan agera som part i eventuell tvist. Värt 
att notera är att WTO-rätten inte har bedömts utgöras av sådana regler som kan falla under 
tillämpningsområdet för principen om direkt effekt. 58  WTO-regelverket kan därmed inte 
åberopas av enskilda direkt utan det är EU som medlem som är bärare av de rättigheter och 
skyldigheter som följer av WTO-rätten. 

Principen om icke-diskriminering 

Allmänt 

En utgångspunkt inom WTO-rätten är att det inte är tillåtet att diskriminera mellan olika 
medlemsstater. 59 Detta förbud följer redan av ingressen till Marrakesh-avtalet. En naturlig 

                                                        
1995) 1867 UNTS 410; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in 
Counterfeit Goods (signed 15 April 1994, entered into force 1 January 1995) 1869 UNTS 299.  
55 Utrikesdepartementet, Uruguayrundan – Från GATT till WTO, UD informerar 1994:2, Norstedts Tryckeri 
AB, Stockholm, 1994, s. 24. 
56 Artikel 47, Fördraget om Europeiska unionen EUT C 202/1, 7.6.2016.   
57 Artikel 3.1.e, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt EUT C 202/47, 7.6.2016.    
58 Förenade målen C21/71 & C24/71, International Fruit Copany NV v Produkyschap voor Groenten en fruit, 
EU:C:1972:115; Mål C–49/96, Portugisiska republiken v rådet, EU:C:1999:574. 
59 Seth, Torsten, WTO och den internationella handelsordningen, 1 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2004 [cit. 
Seth II] s. 114. 
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följdfråga blir vad som menas med diskriminering. Panelen diskuterade denna fråga i Canada 
– Pharmaceutical Patents60 och anförde att diskriminering är en normativ term, med pejorativ 
klang, som hänvisar till följden av det orättfärdiga införandet av särbehandling. Diskriminering 
kan uppstå till följd av en uttryckligen stadgad särbehandling, något som benämns som de jure 
diskriminering. Men diskriminering kan även uppstå av till följd av kriterier som inte direkt 
refererar till ursprungsland utan som pekar på andra omständigheter, om dessa omständigheter 
är sådana att de i praktiken gynnar en medlemsstat framför andra. Detta benämns som de facto 
diskriminering.61 Diskriminering kan förekomma såväl till en medlemsstats nackdel som till 
dess fördel. 

Kravet på icke-diskriminering är ett genomgående tema i WTO-rätten och kommer till 
uttryck i flera olika former i WTO:s omfattande regelverk. Av störst vikt, och kanske mest 
känd, är principen om mest-gynnad-nation. Principen, ofta benämnd MFN-principen62, tar sikte 
på diskriminering i samband med att en vara förs in i en medlemsstat, det vill säga åtgärder som 
aktualiseras vid en medlemsstats gräns. När en importerad vara väl befinner sig på en 
medlemsstats marknad, det vill säga innanför medlemsstatens gräns, ger istället principen om 
nationell behandling uttryck för normen om icke-diskriminering. 

Principen om mest-gynnad-nation (MFN-principen) 

MFN-principen är, vilket uttryckts i praxis vid ett flertal tillfällen, en av pelarna i WTO:s 
handelssystem. Principen var även en hörnsten i GATT 1947, där den har sitt ursprung.63 
Principen kommer till uttryck redan i traktatets första artikel och uttrycks där på följande sätt: 
 

I fråga om tullar och avgifter […] skall varje fördel, förmån, frihet eller rättighet, som av någon 
avtalsslutande part medges för någon vara, härrörande från eller destinerad till något annat land, 
omedelbart och ovillkorligt medges för vara av samma slag, härrörande från eller destinerad till alla 
andra avtalsslutande parters områden.  

 
Principen i artikel I GATT innebär, som saken uttryckts i EC – Seal Products, att varje fördel 
en medlemsstat ger en produkt med ursprung i visst medlemsstat, omedelbart och ovillkorat 
måste ges till produkter av samma slag med ursprung i övriga medlemsstater.64 MFN-principen 
är däremot inte begränsad till handel med varor, även om det är vad just artikel I GATT tar sikte 
på. Det var beträffande handel med varor principen först kom till uttryck. Principen är idag ett 
genomgående tema i alla de traktat som utgör WTO-rätten och har formulerats på olika sätt. I 

                                                        
60 WTO Panel Report, Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products, (Canada – Pharmaceutical Pa-
tents) (17 March 2000) WT/DS114/R.  
61 Canada – Pharmaceutical Patents, p. 7.94. 
62 På eng. Most Favoured Nation. 
63 Slogs ursprungligen fast av Panelen i WTO Appellate Body Report, Canada – Certain Measures Affecting the 
Automotive Industry (Canada – Autos) (19 June 2000) WT/DS139/AB/R, p. 69. Har därefter bekräftats av 
efterföljande Paneler, bland annat i WTO Appellate Body Report, European Communities – Conditions for the 
Granting of Tariff Preferences to Developing Countries (EC – Tariff Preferences) (20 April 2001) 
WT/DS246/AB/R, p. 101.   
64 WTO Appellate Body Report, European Communities – Measures Prohibiting the Importation and Marketing 
of Seal Products (EC – Seal Products) (18 June 2014) WT/DS401/AB/R, p. 5.86.  
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det allmänna tjänstehandelsavtalet, GATS65, som reglerar handel med tjänster, kommer MFN-
principen exempelvis till uttryck på följande sätt: 
 

Varje medlem ska med avseende på samtliga åtgärder som täcks av detta avtal, omedelbart och utan 
förbehåll bevilja tjänster och tillhandahållare av tjänster från varje annan medlem en behandling som 
icke är mindre gynnsam än den som beviljas liknande tjänster och tillhandahållare av tjänster från 
något annat land.66  

 
MFN-principen har i doktrinen inte ansetts vara av karaktären sedvanerätt, utan är en regel som 
följer av ingångna traktat. Vad MFN-principen innebär i det enskilda fallet beror följaktligen 
på vilket traktat och vilken definition som är tillämplig.67  

Principen om nationell behandling 

Principen om nationell behandling, som aktualiseras när en utländsk produkt väl är inne på en 
annan medlemsstats marknad, har sitt ursprung i artikel III GATT 1947. Innebörden är att 
importerade varor inte ska behandlas sämre än liknande inhemska produkter. 68 Principens 
tillämpningsområde sträcker sig från skatter och lagar till föreskrifter som ställer krav på 
användning av nationella produkter.69 Importerade produkter ska således få samma behandling 
som nationella produkter – därav uttrycket nationell behandling 70 . Mer specifikt är det 
fastslaget att principen syftar till att säkerställa att interna bestämmelser inte påverkar 
importerade eller inhemska produkter i syfte att skydda eller gynna den inhemska 
produktionen.71  
  

                                                        
65 General Agreement on Trade in Services (adopted 15 April 1994, entered into force 1 January 1995) 1869 
UNTS 183 [cit. GATS]. 
66 Artikel II:I, GATS.  
67 Hudec, Robert, Tiger Tiger, in the House: A Critical Appraisal of the Case against Discriminatory Trade 
Measures – Essays on the Nature of International Trade Law, Cameron May, 1999, London [cit. Hudec] s. 294. 
68 Seth II, s. 134.  
69 Artikel III:II–III:V, GATT. 
70 På eng. National Treatment. 
71 GATT Panel Report, United States – Section 337 on the Tariff Act of 1930 (US – Section 337 Tariff Act) (7 
November 1989) (L/6439 – 36S/345) p. 5.10. 
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3. Tvistelösning och sanktioner i WTO-rätten 

Internationell tvistelösning 

Det finns ett flertal olika judiciella organ som löser internationella tvister, exempelvis den 
Internationella domstolen i Haag. Tvistelösning blir oftast aktuellt i och med att en stat anför 
att en annan brutit mot internationell rätt. Regler för att avgöra vilka legala konsekvenser som 
följer av sådant agerande har kodifierats i Draft Articles on Responsibility of States for 
Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 72 . ARSIWA presenterar ett flertal rättsliga 
konsekvenser för de fall en stat överträtt en internationell förpliktelse. Inledningsvis anges en 
skyldighet att upphöra med det agerande som är olagligt.73  Det följer av regelverket, men har 
även ansetts vara en allmän rättsgrundsats i internationell rätt, att den som orsakat en skada har 
en skyldighet att reparera den.74 Denna skyldighet är inte beroende av att den stat som felats 
yrkar det, utan är en automatisk följd av att internationell rätt överträtts.75 Reparation för den 
skada som uppstått kan sedan ta olika former, såsom restitution, kompensation eller 
tillfredsställelse. Reparation kan bestå av en av dessa former eller av flera i kombination.76 I 
detta sammanhang definieras kompensation som en skyldighet att kompensera för den 
uppkomna skadan. Kompensationen ska täcka alla skador av finansiell karaktär, inklusive 
utebliven vinst.77  

För de fall reparation inte sker erbjuder ARSIWA möjligheter att vidta motåtgärder. Dessa 
motåtgärder innebär att den skadade staten får rätt att företa åtgärder som annars skulle bryta 
mot internationell rätt. Den skadade staten kan i princip välja att bryta mot vilken internationell 
förpliktelse som helst, så länge åtgärden är proportionerlig och är riktad mot den felande 
staten.78 

De allmänna reglerna för internationell tvistelösning erbjuder således ett flertal olika 
åtgärder som kan vidtas när en stat bryter mot en internationell regel. Dessa regler är dock inte 
tillämpliga på de områden där internationellt ansvar regleras av särskilda folkrättsliga normer.79 
WTO-rättens regler om tvistelösning utgör sådana särskilda folkrättsliga regler, lex specialis, 
och WTO-rätten har därmed en egen judiciella makt och ett eget regelverk på området. WTO:s 
medlemsstater har, genom ratificeringen av Marrakesh-avtalet, därmed avsagt sig rätten att 
använda sig av de olika reglerna om kompensation och motåtgärder som följer av ARSIWA. 
De har även åtagit sig att lösa alla sina tvister inom ramen för WTO:s egen judiciella organ, 
Tvistlösningsorganet. 80  De valmöjligheter som följer av ARSIWA vid en överträdelse av 
internationell rätt är inte i lika stor mån närvarande i WTO-rätten.81 

                                                        
72 ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful acts with commentaries, (2001) 2 
(pt 2) Yearbook of the International Law Commission 31 [cit. ARSIWA]. 
73 Artikel XXX, ARSIWA.   
74 Evans, Malcolm D, International Law, 4 uppl., Oxford University Press, Oxford, 2014 [cit. Evans] s. 469.  
75 Artikel XXX, commentary p. (4), ARSIWA. 
76 Artikel XXXV, ARSIWA. 
77 Artikel XXXVI, ARSIWA. 
78 Artikel XXXXIX:II, ARSIWA; Artikel XXXXX, ARSIWA.  
79 Artikel XXXXXV, ARSIWA. 
80 Merills, J. G., International Dispute Settlement, 3 uppl., Cambridge University Press, Cambridge, 2000, s. 218.  
81 Evans, s. 575. 
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Tvistelösning inom WTO  

Utöver att tillhandahålla medlemsstater regelverket för den internationella handelsrätten och att 
utgöra en plats för förhandling och medling i handelsfrågor är WTO ett forum för tvistelösning. 
WTO:s judiciella organ, benämnt Tvistlösningsorganet, verkar under WTO:s traktat 
Överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistelösning82, nedan benämnd DSU, och 
artikel XXII och XXIII av GATT.83  DSU, som vi finner i bilaga II till Marrakesh-avtalet, sätter 
ramarna för hur stater ska gå till väga för att lösa tvister hänförliga till WTO-rätten.  

DSU är tillämplig på samtliga WTO-tvister och ger i dessa frågor exklusiv jurisdiktion till 
Tvistlösningsorganet.84 Avgörande av tvister sker genom tillsättandet av en Panel som ger sitt 
yttrande i den aktuella frågan genom författandet av en rapport. Det finns även möjlighet att 
överklaga rapporter till Överprövningsorganet 85 . Grunden i WTO:s tvistlösningssystem är 
emellertid att tvister ska lösas genom förhandling och medling mellan medlemsstaterna. Det är 
inte förrän medlingen misslyckats som en Panel kan tillsättas för att avgöra tvisten.86 Rapporter 
från Överprövningsorganet, samt rapporter från Panelen som inte överklagats, är rättsligt 
bindande för parterna såvida inte Tvistlösningsorganet enhälligt beslutar annat.87 Att en rapport 
får bindande verkan betecknas som att rapporten antas88.  

Av artikel III:II DSU följer att Panelen och Överprövningsorganet har till uppgift att tolka 
WTO-avtalen i enlighet med de allmänna tolkningsbestämmelser som följer av folkrätten. 
Panelen och Överprövningsorganet är följaktligen, i sin tolkning av WTO-rätten, begränsade 
till de ramar som sätts i Wienkonventionen om traktaträtten89. Av detta följer, vilket även 
framgår uttryckligen av DSU, att Tvistlösningsorganet inte har rätt att utvidga eller inskränka 
de rättigheter och skyldigheter som följer av WTO-avtalen.90 Detta innebär att varken Panelen 
eller Överprövningsorganet har kompetens att skapa ny rätt.  

En Panel, eller ett Överprövningsorgan, sätts inte samman förrän en medlemsstat begär det. 
Tvistlösningsorganet har därmed inte egen initiativrätt att pröva huruvida en medlemsstats 
åtaganden är förenliga med WTO-rätten eller inte. Det har därför anförts att WTO-rätten lever 
efter principen att varje åtgärd är tillåten tills någon klagar på den.91 Det är i och för sig ett 
påstående som får anses stämma in på de flesta dispositiva tvistlösningssystem.  

                                                        
82 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes in Marrakesh Agreement Es-
tablishing the World Trade Organization (Annex 2) (adopted 15 April 1994, entered into force 1 January 1995) 
1867 UNTS 154 [cit. DSU]. 
83 Artikel III:II, Marrakesh-avtalet.  
84 Artikel I:I, DSU. 
85 På eng. Appellate Body. 
86 Collinger, John, The Settlement of Disputes in International Law, 1 uppl., Oxford University Press, New York, 
2000 [cit. Collinger] s. 100–101. 
87 Artikel XVII:XIV, DSU.  
88 På eng. adoption of report. 
89 Vienna Convention on the Law of Treaties (adopted 23 May 969, entered into force 27 January 1980) 1155 
UNTS 331. 
90 Artikel III:II, DSU. 
91 Seth I, s. 434.  
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Sanktioner vid överträdelse av WTO-rätten  

Allmänt 

Om en Panel kommer fram till att en medlemsstat bryter mot WTO-rätten följer det av DSU att 
den felande parten ska följa de rekommendationer Panelen givit.92 Detta ska göras direkt eller 
inom rimlig tid.93 Det förekommer emellertid att medlemsstater väljer att inte följa Panelens 
rekommendationer, antingen för att de inte kan eller för att de inte vill. Bestämmelsen som 
reglerar sådana situationer kommer främst till uttryck i artikel XXII:II DSU och anger följande:   
 

Om den berörda medlemmen underlåter att göra den åtgärd som befunnits oförenlig med ett berört 
avtal förenlig med detta eller på annat sätt brister i att efterkomma rekommendationerna och utslagen 
inom sådan rimlig tid som fastställs med stöd av artikel 21.3, skall medlemmen, om så begärs, senast 
före utgången av den rimliga tidsperioden inleda förhandlingar med den part som åberopat 
förfarandena för tvistlösning i syfte att komma fram till en ömsesidigt godtagbar kompensation. Om 
tillfredsställande kompensation inte överenskommits inom 20 dagar efter den dag då den rimliga 
tidsperioden löpt ut, kan den part som åberopat förfarandena för tvistlösning begära bemyndigande 
från DSB att upphäva medgivanden eller andra skyldigheter enligt de berörda avtalen gentemot den 
berörda medlemmen.94 

 
När en medlemsstat väljer att inte följa Panelens rekommendationer presenteras alltså i 
regelverket två alternativ för parterna: överenskommelse om kompensation eller upphävande av 
medgivanden.  

Tvistlösningssystemet ändamål är att säkerställa förutsebarheten i den internationella 
handelsrätten samt att se till att de rättigheter och skyldigheter för medlemsstaterna som följer 
av WTO-rätten efterlevs.95 Mer specifikt syftar tvistlösningssystemet till att säkerställa att 
tillfredsställande lösningar till uppkomna tvister ska kunna komma till stånd och en ömsesidigt 
överenskommen sådan är att föredra.96 En överenskommelse om kompensation är följaktligen 
en ömsesidigt tillfredsställande lösning av en tvist. Om parterna i tvisten inte kan nå en sådan 
överenskommelse ska sanktionsregelverket syfta till att de WTO-stridiga åtgärderna upphör. 
Medlemsstaterna kan under vissa förutsättningar försöka tvinga fram sådan efterlevnad, detta 
genom att vidta motåtgärder, som inom WTO-regelverket benämnds som upphävande av 
medgivanden.97  

Överenskommelse om kompensation 

En medlemsstat som av Panelen bedömts ha begått traktatbrott kan alltså, under förutsättning 
att den WTO-stridiga åtgärden inte upphör, drabbas av motåtgärder i form av upphävande av 

                                                        
92 Artikel XXII:I, DSU. 
93 Rimlig tid har av Panelen ansetts vara ett flexibelt begrepp som innebär att samtliga omständigheter i det 
relevanta fallet ska tas i beaktande (WTO Appellate Body Report, United States – Anti-dumping measures on 
certain hot-rolled steel products from Japan (US – Hot-Rolled Steel) (23 August 2001) WT/DS184/AB/R, p. 84–
85; Murray, Carole, Export Trade: The Law and Practice of International Trade, 11 uppl., Sweet and Maxwell 
Limited, London, 2007 [cit. Murray] s. 909. 
94 Artikel XXII:II, DSU.  
95 Artikel III, DSU.  
96 Artikel III:XII, DSU.  
97 Artikel III:XII, DSU.  
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medgivanden.  Överenskommelse om kompensation är en ömsesidigt tillfredsställande lösning 
av tvisten och därmed en möjlighet för den felande staten att undvika motåtgärder. 
Kompensation är alltså en möjlig följd av upprättandet, eller vidmakthållandet, av en enligt 
WTO-rätten otillåten åtgärd. 

I GATT 1947 fanns ingen bestämmelse om kompensation. Under vilka förutsättningar och i 
vilken form kompensation ska ske har därför, innan bildandet av WTO, varit föremål för flera 
förhandlingar mellan medlemsstater och olika tolkningar. 98  Idag kommer regeln om 
kompensation till uttryck direkt i DSU, närmare bestämt i artikel XXII:I–XXII:II, där  det anges 
att kompensation kan komma i fråga om inte rättelse i enlighet med Panelens avgörande 
genomförs inom rimlig tid. Vad artikel XXII:I DSU säger om kompensationens karaktär är att 
den ska vara frivillig och, om den lämnas, vara förenlig med de berörda avtalen.  

Förhandlingar om kompensation ska initieras av den förlorande parten. Om parterna inte 
lyckats komma överens om en ömsesidigt godtagbar kompensation inom 20 dagar efter 
Panelens utslag har den part som utsatts för traktatbrott rätt till att gå vidare med upphävande 
av medgivanden.99 Kompensation och upphävande av medgivande är ingenting som döms ut 
av Panelen i den aktuella tvisten, utan det faller på parterna att själva vidta de adekvata åtgärder 
som behövs för att kunna komma överens om en godtagbar kompensation. Här skiljer sig 
följaktligen WTO:s regler från de allmänna i reglerna ARSIWA, där skyldigheten att reparera, 
som kan inkludera ekonomisk kompensation, uppstår automatiskt i och med att en stat bryter 
mot ett internationellt åtagande.  

En fråga att ställa är hur en sådan överenskommelse om kompensation ska vara utformad för 
att vara godtagbar. Artikel XXII:I i DSU anger att kompensationen dels ska vara frivillig, dels 
förenlig med de berörda avtalen. Frågan är om en tullkvot kan utgöra sådan kompensation och 
i sådana fall vilket värde och vilken utformning den kan ges. 

Enligt de allmänna folkrättsliga reglerna om kompensation följer av traktatbrott, som anfört 
i avsnitt 3.1, en skyldighet att reparera hela den skada som uppstått.100 Det finns således en 
regel som indikerar att en sådan kompensation behöver motsvara ett visst ekonomiskt värde. I 
WTO-rätten finns inte någon motsvarande regel. I fråga om upphävande av medgivanden inom 
WTO finns däremot möjlighet för parterna att hänskjuta frågan om motåtgärdernas omfattning 
till skiljenämnd. 101   I det sammanhanget har Panelen uttalat sig om vilken ekonomisk 
omfattning en sådan motåtgärd får ha. 102  Medlemsstaterna har inte på motsvarande sätt 
möjliggjort för WTO:s egna Tvistlösningsorgan att uttala sig i frågor avseende 
överenskommelser om kompensation, utan det ligger uteslutande på medlemsstaterna att nå en 
ömsesidig överenskommelse. Ett utslag från Panelen avseende en kompensations godtagbarhet, 
som en part motsätter sig, skulle gå emot kravet på frivillighet. En kompensation kan därför ha 
vilket värde och vilken form som helst, så länge parterna är överens.103    

                                                        
98 Seth I, s. 418–427.  
99 Artikel XXII:II, DSU; Seth I, s. 428.  
100 Jfr artikel XXXI, ARSIWA. 
101 Artikel XX:IV, DSU. 
102 Se bland annat skiljedomen i EC – Bananas III där Panelen uttalade sig om att indirekta skador inte bör ingå 
vid bedömningen av motåtgärders storlek. En sådan kumulativ process vore inte förenlig med principen om 
proportionalitet (Recourse to Article 22.6 Arbitration Report, European Communities – Regime for the 
Importation, Sale and Distribution of Bananas (EC – Bananas III) (9 April 1999) WT/DS27/ARB, p. 6.156). 
103 Seth I, s. 429.  
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Utöver att vara frivillig ska en kompensation, enligt artikel XXII:I DSU, även vara förenlig 
med, vad som benämns i bestämmelsen som, de berörda avtalen. Det är följaktligen inte 
tillräckligt att parterna kommit överens om en ömsesidigt godtagbar kompensation. Av 
föregående stycke kan vi dra slutsatsen att en överenskommen kompensation i teorin vara av 
vitt skilda slag. Bestämmelsen i XXII:I  DSU sätter emellertid de yttre ramarna för 
kompensationens tillåtlighet. Vad innebär det då att en kompensation är förenlig med de berörda 
avtalen? Kompensationen ska vara förenlig med WTO-rätten, det vill säga de ca 60 avtal som 
den innefattas i WTO-rätten. Här skiljer sig kompensationen från motåtgärder som i sin natur 
strider mot WTO-rätten. En kompensation får alltså, enligt XXII:I DSU, inte utgöra ett brott 
mot de berörda avtalen utan måste vara WTO-förenlig.  

Slutsatsen kan alltså dras att en landspecifik tullkvot kan användas som kompensation i den 
mån parterna är överens, det sker frivilligt och den landstilldelade tullkvoten är tillåten enligt 
regelverket i övrigt. 

Upphävande av medgivanden 

Om parterna i målet inte når en överenskommelse om kompensation uppstår en rätt att upphäva 
medgivanden. Upphävande av medgivanden innebär en rätt för den medlemsstat vars rättigheter 
blivit kränkta att vidta motåtgärder, retaliation, mot den felande parten. En motåtgärd definieras 
i de allmänna reglerna i ARSIWA som en åtgärd, inte innehållande våld, företagen av den 
skadelidande staten som svar på överträdelsen av internationell rätt i syfte att få ett stopp på den 
överträdelsen.104 Upphävande av medgivande är följaktligen den påföljd en medlemsstat som 
begår traktatbrott riskerar om den inte upphör med den olagliga åtgärden eller når en 
överenskommelse om kompensation. Inom WTO-rätten har staterna inte rätt att välja helt fritt 
vilken motåtgärd de ska företa, utan motåtgärden måste ta formen av ett upphävande av ett 
medgivande som följer av WTO-rätten. Ett sådant upphävande kan exempelvis vara en höjning 
av en bunden tull. En sådan åtgärd bryter i normalfallet mot WTO-rätten men anses i dessa fall 
rättfärdigad. 105  Motåtgärder är, liksom kompensation, enligt DSU avsedda att endast vara 
tillfälliga, detta i syfte att tvinga fram efterlevnad av WTO-reglerna.106 Motåtgärderna ska 
dessutom vara proportionerliga och har enligt Panelen fastslagits inte vara avsedda att vara av 
bestraffande karaktär.107 Hur och när upphävanden av medgivanden får företas är, till skillnad 
från vad som följer av de allmänna folkrättsliga reglera om motåtgärder, föremål för särskilda 
principer och ett specifikt förfarande, vilket följer av artikel XXII:III DSU. Exempelvis ska 
staten, enligt XXII:III(a), i första hand vidta motåtgärder inom det område där Panelen funnit 
den andra medlemsstaten bryta mot WTO-rätten. Bara om detta inte går, eller skulle vara 
olämpligt, får motåtgärder inom andra sektorer vidtas.   

                                                        
104 Evans, s. 520. 
105 Seth I, s. 445. 
106 Artikel XXII:I, DSU. 
107 Recourse to Article 22.6 Arbitration Report, European Communities – Measures Concerning Meat and Meat 
Products (hormones) (EC – Hormones) (12 July 1999) WT/DS26/ARB, p. 39–40. 
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4. Handelshinder 

Allmänt 

För att kunna utreda i vilken mån en tullkvot kan vara såväl landspecifik som WTO-förenlig 
måste först delfrågan vad en tullkvot är besvaras. Handelshinder delas in i två olika kategorier: 
tariffer och icke-tariffära handelshinder. Dessa två kategorier är föremål för olika regelverk i 
WTO-rätten. Båda regelverken är under vissa omständigheter tillämpliga på en tullkvot. Det är 
därför nödvändigt att redogöra för båda dessa handelspolitiska instrument innan tullkvoter 
behandlas närmare. 

Det finns två olika handelspolitiska instrument en stat kan företa för att begränsa importen 
av en viss vara in i landet. Det ena är genom att öka kostnaderna för att importera, vanligtvis 
genom att öka skatterna eller avgifterna, tariffen, i samband med att varorna importeras. Det 
andra sättet är att genom ett icke-tarrifärt handelshinder begränsa volymen av importerade varor 
i landet. Detta gör man genom att sätta upp något slags kvantitativ restriktion, exempelvis 
genom ett importförbud eller en importkvot.108 

Tariffer 

Utgångspunkten i WTO-rätten är, vilket följer av artikel II GATT, att tariffer är det enda tillåtna 
handelspolitiska instrumentet. Att tariffer är det handelshinder som tillåts kan utläsas e 
contrario av artikel XI GATT, som stadgar att ”förbud eller restriktioner av annat slag än tullar, 
skatter eller andra avgifter skall icke […] införas eller bibehållas av någon avtalsslutande part 
[…]”.  

Ordet tariff betyder förteckning över priser eller liknande.109 Tull är benämningen för den 
avgift som tas ut av staten vid import eller export.110 En tariff kan således vara en lista över 
vilken tull som ska tas ut på en viss vara. Tull är följaktligen det som betalas medan tariffen är 
normen som föreskriver det. Begreppen har därmed olika definitioner men används inom 
handelsrätten växelvis och det är i detta sammanhang inte alltid nödvändigt att skilja mellan 
dem. I engelskan förekommer en liknande överlappning mellan begreppen tariff och duty. 
Ytterligare en terminologi som används i detta sammanhang är begreppet tulltaxa, vilket är 
synonymt med tariff.   

Tariffer används, utöver som en inkomst för staten, som handelspolitiskt instrument för att 
minska utländska producenters tillträde till marknaden. Detta åstadkoms genom att priset 
konsumenten betalar kan antas öka till följd av en förhöjd tull på den enskilda varan.111 Även 
om tariffer är tillåtna enligt WTO-rätten påverkar naturligtvis även tullar handeln negativt. Som 
framgått i avsnitt 2.1.2 syftar WTO till att skapa friare handel, inte nödvändigtvis frihandel. 
Regelverket syftar i lika stor del till att handeln ska ske på lika villkor samt vara transparent 

                                                        
108 Guzman, Andrew T., Pauwelyn, Joost H.B., International Trade Law, 1 uppl., Wolter Kluwer, Aspen, 2009 
[cit. Guzman & Pauwelyn] s. 199.   
109 Nationalencyklopedin, Tariff, 2019, ”https://www-ne-se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tariff”, 
lydelse 11 februari 2019.  
110 Nationalencyklopedin, Tull, 2019, ”https://www-ne-se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tull”, 
lydelse 11 februari 2019. 
111 Seth II, s. 149–150.   
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och förutsebar. Att tariffer är tillåtna i WTO-regimen, trots att de faktiskt utgör ett 
handelshinder, motiveras bland annat av deras ekonomiska välfärdseffekter, av att tariffer trots 
allt tillåter och möjliggör handel och av att ett exklusivt användande av tariffer leder till 
transparens och förutsebarhet.112 Ett företag, som önskar exportera till en annan stat ska därmed 
inte behöva oroa sig för godtyckliga eller varierande handelshinder i form av komplicerade 
kvot- eller licenssystem, utan de ska endast behöva förvänta sig att betala tull.  Önskar en stat 
skydda eller reglera införseln av utländska varor till sin inhemska marknad kan det således vara 
tillåtet, under förutsättning att det sker genom användandet av tariffer. 

WTO syftar till att genom förhandlingar och överenskommelser mellan medlemsstaterna 
sänka och binda dessa tariffer. Detta syfte framkom redan i ingressen till GATT 1947 och 
återfinns även i ingressen till Marrakesh-avtalet. Det innebär att medlemsstaterna träffas för att 
förhandla tullsänkningar sinsemellan. Detta utgör ett av organisationens ändamål och syften.113 
Medlemsstaterna åtar sig, genom artikel II GATT, att inte höja vissa överenskomna tariffer, 
vilket benämnds som att de binder tariffer. Det rättsliga åtagandet en medlemsstat åtar sig när 
de binder sina tariffer är att säkerställa lika konkurrensvillkor inom den internationella handeln. 
Naturligtvis sänker och binder medlemsstater även sina tariffer i hopp om att öka sin export, 
men uppfyllandet av det rättsliga åtagandet är inte i relation till en ökad volym av handlade 
varor och tjänster, utan är endast hänförligt till att konkurrensvillkoren ska vara lika.114  

En medlemsstat får således, enligt artikel II GATT, inte höja bundna tariffer. Denna regel är 
inte undantagslös utan det är enligt artikel XXVI GATT möjligt att omförhandla bundna 
tariffer. Sådana omförhandlingar förutsätter att de länder som har ett väsentligt intresse i frågan 
är överens och att den stat som inleder omförhandlingarna erbjuder något ännu mer förmånligt 
i gottgörelse. Resultatet av sådana omförhandlingar blir ofta att tullen sänks på en annan vara.115 
Omförhandling är således det enda fallet då höjandet av en bunden tull kan vara förenligt med 
WTO-rätten. Alla tariffer är dock inte bundna. En obunden tariff benämns autonom.116 I fråga 
om autonoma tariffer har medlemsstaterna inte åtagit sig att tullnivån ska förbli densamma, utan 
nivån kan höjas och sänkas utan att det strider mot artikel II GATT. Det förekommer ofta att en 
tull är bunden vid en viss nivå, men att en lägre tull tillämpas. Den lägre tullen utgör då en 
sådan autonom tull.  

Alla tariffer, såväl bundna som autonoma, är underkastade en av WTO-rättens mest 
grundläggande princip om icke-diskriminering, MFN-principen.117 Av detta följer att om en 
medlemsstat till följd av förhandlingar med en annan sänker eller binder sin tull, gäller detta 
åtagande inte endast gentemot den medlemsstat med vilken man förhandlat, utan gentemot 
samtliga medlemsstater. Detta är det mest grundläggande avseende WTO:s regler om tariffer. 
Genom MFN-principen blir alla tullsänkningar och tull-bindningar en medlemsstat företar 
gällande mot samtliga medlemsstater. En tullsänkning får således inte gälla endast mot en 

                                                        
112 Seth II, s. 149.  
113  WTO Appellate Body Report, United Kingdom – Customs Classification of Certain Computer Equipment 
(EC – Computer Equipment) (22 June 1998) WT/DS67/AB/R, p. 82. 
114 GATT Panel Report, European Economic Community – Payments and Subsidies Paid to Processors and Pro-
ducers of Oilseeds and Related Animal-Feed Proteins (Oilseed I) (25 January 1990) (L/6627 – 37S/86) p. 151. 
115 Seth II, s. 159. 
116 Seth II, s. 117. 
117 GATT Panel Report, Spain – Tariff Treatment of Unroasted Coffee, (Spain – Unroasted Coffee) (22 June 
1981) (L/5135 – 28S/102) p. 4.3. 
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specifik medlemsstat – det går emot principen om icke-diskriminering. Detta följer avseende 
varor av artikel I GATT, men har även fastslagits av Panelen. I Canada – Autos förklarade 
Panelen att regeln om icke-diskriminering, som följer av artikel I:I GATT, innebär att alla 
tullsänkningar tillkomna genom förhandlingar utvidgas att gälla för alla medlemsstater.118  

Icke-tarrifära handelshinder 

Den kategori av handelshinder som inte utgörs av tariffer betecknas som icke-tarrifära 
handelshinder119. Som följer av namnet utgörs kategorin av de handelshinder som inte är tariffer 
eller tullar. Kategorin har följaktligen ett brett och ospecificerat tillämpningsområde; så länge 
det inte är fråga om en tariff eller tull faller åtgärden in under kategorin icke-tarrifära 
handelshinder. 120   I kategorin ingår vad som benämnds som kvantitativa restriktioner. 
Kvantitativa restriktioner innebär ofta att en specifik gräns sätts på kvantiteten eller värdet av 
en vara som kan importeras eller exporteras under ett visst angivet tidsspann. Det kan även vara 
ett förbud. En kvantitativ restriktion utgörs exempelvis av ett importförbud eller en 
importkvot.121 En sådan importkvot kan i sin tur vara av olika slag; den kan fokusera på volym 
av en vara eller värdet. Någon tydlig definition av begreppen kvantitativ restriktion och icke-
tarrifära handelshinder finns dock inte.   

Artikel XI GATT stadgar ett allmänt avskaffande av kvantitativa restriktioner. Det följer av 
bestämmelsen att ”[f]örbud eller restriktioner av annat slag än tullar, eller andra avgifter skall 
icke, vare sig genom kvoter, import- eller exportlicenser eller andra åtgärder, införas eller 
bibehållas av någon avtalsslutande part […]”. Artikel XI GATT förbjuder alltså, som även 
tidigare redogjorts för, alla handelsbegränsande åtgärder en stat kan företa i syfte att minska 
importen av en specifik vara, med undantag för tariffer och tullar.122  

Det finns inte några krav på att en kvantitativ restriktion faktiskt ska påverka handeln för att 
vara förbjuden. Ett exempel på en kvantitativ restriktion som inte påverkar handeln kan vara en 
importkvot som inte fylls.123 I Oilseeds I utredde Panelen ECC:s subventioner av oljefrön och 
sojabönor. Fallet väckte frågor om vilka egenskaper en förmån ska ha för att artikel XI GATT 
ska bli tillämplig. Panelen fann här att en importkvot utgör en kvantitativ restriktion oavsett om 
den påverkar importen eller inte.124 I ett annat fall konstaterade Panelen att regeln syftar till att 
konkurrensvillkoren mellan medlemsstaterna ska vara desamma. Bestämmelsen värnar inte 
endast om den befintliga handeln utan syftar också till att säkerställa förutsebarhet för den 
framtida handeln.125 

Regeln om avskaffandet av kvantitativa restriktioner är förvisso inte undantagslös. Det finns 
flera bestämmelser i såväl GATT som i andra WTO-avtal som tillåter användandet av 
kvantitativa restriktioner. I princip har varje medlemsstat någon typ av kvantitativ restriktion, 

                                                        
118 Canada – Autos, p. 84. 
119 På eng. Non-Tariff Barriers. 
120 Guzman & Pauwelyn, s. 201.  
121 Goode, Walter, Dictionary of Trade Policy Terms, 4e uppl., WTO and Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2003 [cit Goode] s. 287.  
122 Guzman & Pauwelyn, s. 202.  
123 Guzman & Pauwelyn, s. 209. 
124 Oilseeds I, p. 150.  
125 GATT Panel Report United States – Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances (US – Superfund) 
(17 June 1987) (L/6175 – 34S/136) p. 5.2.2. 
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exempelvis i form av ett förbud eller restriktion avseende införseln av narkotika eller vapen 
etc.126 Undantagen från förbudet kan för enkelhetens skull delas in i undantag av ekonomiska 
anledningar och undantag av icke-ekonomiska anledningar. 127  Bland undantagen av icke-
ekonomiska anledningar finns bland annat artikel XI GATT som reglerar restriktioner vid skydd 
av hälsa, moral och liv. Undantag av ekonomiska skäl finns bl.a. i artikel XII och XVIII:B i 
GATT, som tillåter kvantitativa restriktioner om det handlar om att skydda landets finansiella 
position och artikel XVIII:C GATT, som medger undantag när en viss industri kräver insats av 
landets regering.128 Kvantitativa restriktioner kan således vara tillåtna för vissa givna ändamål. 
Detta förutsätter dock att ett undantag är tillämpligt men även att sådana restriktioner inte 
utformas på sådant sätt att det resulterar i godtycklig eller omotiverad diskriminering mellan 
länder.129 För de fall en kvantitativ restriktion ändå är tillåten får den således inte i sig vara 
diskriminerande.130 

Härutöver finns i artikel XIII GATT ett förbud mot diskriminerande tillämpning av 
kvantitativa restriktioner. Huvudregeln är som ovan att kvantitativa restriktioner inte är tillåtna. 
För de fall en kvantitativ restriktion ändå är tillåten, det vill säga om ett undantag är tillämpligt, 
får åtgärden, som ovan angivits, inte i sig vara diskriminerande. Artikel XIII GATT föreskriver 
dessutom att en sådan åtgärd inte heller får tillämpas på sådant sätt att resultatet blir 
diskriminerande. Denna bestämmelse, som sagts vara en förlängning av MFN-principen, 
kommer att behandlas närmare nedan i kapitel 6.  

Tullkvoter  

Det ovanstående leder oss vidare till delfrågan vad en tullkvot är och huruvida en sådan faller 
under regelverket för tariffer eller regelverket för icke-tarrifära handelshinder. En tullkvot, vars 
namn förvirrande nog innehåller såväl ordet tull som kvot, innebär att en medlemsstat sätter ett 
värde, eller volym, av en viss vara som tillåts importeras till en lägre, eller obefintlig, tullsats. 
En tullkvot gäller sålunda för en viss vara, mätt i pengar eller volym, under en viss tid under 
vilken importen åtnjuter vissa förmåner jämfört med andra varor som måste betala full tull. När 
kvoten är fylld får man oftast fortsätta att importera eller exportera men är skyldig att betala 
den ordinarie tullen.131  

Det är tullen utöver tullkvoten som avgör skillnaden mellan en tullkvot och en vanlig 
importkvot och, därmed, huruvida det rör sig om en tariff eller kvantitativ restriktion. En 
importkvot är en kvantitativ restriktion som förbjuder import utöver kvoten, medan en tullkvot 
endast innebär en förhöjd tull för det som importeras utöver kvoten.132 Eftersom tullkvoter de 

                                                        
126 WTO, WTO analytical index GATT 1994 article XI (practice), 2019, ”https://www.wto.org/english/res_e/pub-
lications_e/ai17_e/gatt1994_art11_oth.pdf”, lydelse 15 februari 2019,  p. 14.  
127 Czaga, P., Analysis of Non-Tariff Measures: The Case of Prohibitions and Quotas, OECD Trade Policy Pa-
pers, No. 6, OECD Publishing, Paris, 2004 [cit. Czaga] s. 6–8. 
128 Czaga, s. 7. 
129 Czaga, s. 6–7.  
130 Hudec, s. 292.  
131 Tullverket, Tullkvoter, 
”https://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/raknauttullochavgifter/tullkvoter.4.226de36015804b8cf353
927.html”, lydelse 5 november 2018.  
132 Mönnich, Christina, Tariff Rate Quotas and Their Administration – Theory, Practice and an Economic Model 
for the EU, 1 uppl., Peter Lang Europäicher Verlag den Wissenschaften, Tyskland, 2003, [cit. Mönnich] s. 5. 
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facto inte begränsar hur mycket av en vara som får importeras, utan endast hur stor del av 
importen som är föremål för någon typ av tullättnad, anses en tullkvot inte vara en sådan 
kvantitativ restriktion som är förbjuden enligt artikel XI GATT. Tullkvoter är istället som 
huvudregel underkastade regelverket för tariffer. 133  Denna slutsats kan även nås om man 
återigen beaktar den omfattande definitionen av kvantitativa restriktioner. En kvantitativ 
restriktion innebär ett förbud eller en restriktion i handeln. Eftersom den tullättnad som följer 
av en tullkvot inte begränsar handeln på sådant sätt kan det inte vara fråga om sådant förbud 
eller restriktion som avses i artikel XI GATT.134  

Ovanstående innebär att en tullkvot rättsligt behandlas som en tariff och därmed är en tillåten 
handelspolitisk åtgärd inom WTO-rätten. En tullkvot kan också, liksom en tull, vara såväl 
bunden som autonom. I praktiken är det ofta tullen utanför tullkvoten som är bunden; 
tullsänkningen inom kvoten utgör då en autonom tull. På detta sätt bibehåller medlemsstaten 
den bundna tullen samtidigt som staten öppnar sin marknad utan att behöva göra några 
permanenta åtaganden genom att binda tullen. Fördelarna med tullkvoter är deras transparens 
och att de möjliggör för medlemsstaterna att i viss mån öppna sina marknader medan man 
förhandlar de tullar som är bundna utanför tullkvoten.135  

Det har anförts att tullkvoters praktiska tillämpning, ur ett ekonomiskt perspektiv, mer liknar 
en importkvot än en tariff och att det därför är underligt att tullkvoter som huvudregel är 
underkastade regelverket för tariffer.136 En fråga som aktualiserats i detta avseende är om det 
ändå finns fall då en tullkvot kan anses vara en kvantitativ restriktion enligt artikel XI GATT, 
då i form av en importkvot. Exempelvis för de fall tullen utanför kvoten är så pass hög att det 
inte vore lönsamt att importera utöver tullkvoten. Det har argumenterats för att tullkvoten då i 
praktiken får samma effekt som en vanlig importkvot, det vill säga att det inte är möjligt att 
importera eller exportera utöver tullkvoten. Frågan aktualiserades i EEC – Bananas II där ett 
flertal länder argumenterade för att EU:s tullkvoter avseende bananer, till följd av den höga 
tullen utöver tullkvoten, i själva verket utgjorde en kvantitativ restriktion och därmed skulle 
vara förbjuden enligt artikel XI GATT. EU, å sin sida, argumenterade för att en tullkvot i sig 
utgör en tariff och därmed en tillåten åtgärd enligt WTO-rätten.137 I sitt resonemang erinrade 
Panelen om det faktum att en kvantitativ restriktion är förbjuden oavsett om den påverkar 
handeln eller inte. Bestämmelsen utgör ett skydd för konkurrensvillkoren och åtgärdens effekter 
på importen ska inte tas i beaktande. Panelen konstaterade på denna basis att redan det faktum 
att sekundärtullen, d.v.s. tullsatsen utanför tullkvoten, resulterade i att handel med bananer blev 
olönsam inte innebär att tullkvoten utgör en kvantitativ restriktion.138 Slutsatsen kan därmed 
dras att redan det faktum att en sekundärtull påverkar handeln inte innebär att en tullkvot utgör 
en kvantitativ restriktion. Det utesluts däremot inte att en tullkvot kan utgöra en sådan. 
Resultatet av denna utläggning är således att vi inte med säkerhet kan uttala oss om när, eller 
om, en tullkvot kan utgöra en kvantitativ restriktion. Det är dock inte uttryckligen uteslutet av 
Panelen att så kan vara fallet. 
                                                        
133 Guzman & Pauwelyn, s. 203.  
134 GATT Panel Report, EEC – Import Regime for Bananas (EEC – Bananas II) (circulated 2 November 1994) 
(DS38/R) p. 138. 
135 Mönnich, s. 13.  
136 Mönnich, s. 13.  
137 EEC – Bananas II, p. 137. 
138 EEC – Bananas II, p. 139. 
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Oavsett om en tullkvot utgör en kvantitativ restriktion eller inte är en viss bestämmelse om 
kvantitativa restriktioner, närmare bestämt artikel XIII GATT om icke-diskriminerande 
tillämpning av kvantitativa restriktioner, tillämplig på tullkvoter. Detta framgår i artikelns femte 
stycke, där det anges att ”[b]estämmelserna i denna artikel skall tillämpas på alla tullkvoter 
[…]”. Mer om detta följer i kapitel 6. 

En tullkvot innebär sålunda att en medlemsstat sätter ett värde, eller volym, av en viss vara 
som tillåts importeras till en lägre, eller obefintlig, tullsats. När tullkvoten är fylld får man 
fortsätta handla men då till en högre tullsats. Rättsligt bedöms en tullkvot som huvudregel som 
en tariff och faller därför in under tillhörande regelverk. Tullkvoter faller däremot även inom 
tillämpningsområdet för artikel XIII GATT avseende tillämpningen av kvantitativa 
restriktioner, till följd av att det uttryckligen framkommer av bestämmelsens femte stycke. Viss 
osäkerhet råder om huruvida en tullkvot i vissa fall kan utgöra en kvantitativ restriktion enligt 
artikel XI GATT och därmed vara förbjuden och rättsläget måste betraktas som oklart.  
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5. Landstilldelning genom tullkvotens kriterier 

Allmänt 

Om en medlemsstat ämnar ge en tullkvot till en annan medlemsstat som kompensation för en 
förlorad tvist är det rimligen av intresse för den kompenserade parten att kunna tillgodoräkna 
sig hela den kompensation som ges, d.v.s. hela tullkvoten. I sammanhanget innebär det att 
kompenserad part rimligen inte vill dela den tullsänkning som följer av tullkvoten med andra 
medlemsstater, utan ska kunna använda sig av hela tullkvoten själv. Detta leder oss in på 
landstilldelning av en tullkvot. Med landstilldelning avses i detta arbete att en tullkvot tilldelas 
ett visst land. En landstilldelad tullkvot, med andra ord en landspecifik tullkvot, är följaktligen 
endast avsedd att kunna användas av en viss utpekad medlemsstat, den medlemsstat som ska 
kompenseras. Såsom angetts i ämnets bakgrund avser EU att utreda möjligheterna att 
kompensera USA för en förlorad tvist med en sådan landspecifik tullkvot.139 Målet i detta fall 
är således en tullkvot avseende en viss vara som endast kan användas av USA – den ska alltså 
vara landstilldelad USA. För att en landstilldelad tullkvot ska kunna användas som 
kompensation förutsätts det dock, enligt XXII:I DSU och såsom närmare beskrivits ovan i 
kapitel 3, att parterna är överens, att det sker frivilligt och att den landspecifika tullkvoten är 
tillåten enligt regelverket i övrigt. Detta leder oss vidare till hur en tullkvot kan vara landspecifik 
och i vilka fall det kan vara förenligt med det övriga regelverket.  

Villkor för att en tullkvots kriterier ska vara tillåtna 

Allmänt 

Eftersom en tullkvot rättsligt är att betrakta som en tariff är en sådan underkastad MFN-
principen i artikel I GATT. För att bedöma en tullkvots förenlighet med WTO-regelverken är 
det följaktligen emot denna princip vi måste pröva en landspecifik tullkvot. Panelen har vid 
flera tillfällen fastställt att bestämmelsen syftar till att eliminera diskriminering av produkter av 
samma slag med ursprung i olika medlemsstater.140 Hur detta kan vara förenligt med en tullkvot 
specifikt avsedd för endast en medlemsstat, i syfte att kompensera för en tidigare förlorad tvist, 
måste därför utredas.  

Artikel I:I GATT, som ger uttryck för MFN-principen avseende varor, stadgar följande:  
 

I fråga om tullar och avgifter av varje slag som utgår på eller i samband med import eller 
export eller på internationell överföring av betalningar för import eller export, i fråga om 
sättet för upptagande av sådana tullar och avgifter, i fråga om alla regler och formaliteter i 
samband med import och export samt i fråga om alla förhållanden, som avses i momenten 
2 och 4 i artikel III, skall varje fördel, förmån, frihet eller rättighet, som av någon 

                                                        
139 Se Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal med 
Amerikas förenta stater om import av nötkött av hög kvalitet från djur som inte behandlats med vissa 
tillväxtbefrämjande hormoner (KOM(2018) 332 final).  
140 Se Canada – Autos, p. 84; WTO Appellate Body Report, European Communities – Conditions for the Grant-
ing of Tariff Preferences to Developing Countries (EC – Tariff Preferences) (20 April 2004) WT/DS246/AB/R, 
p. 101.  
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avtalsslutande part medges för någon vara, härrörande från eller destinerad till något annat 
land, omedelbart och ovillkorligt medges för vara av samma slag, härrörande från eller 
destinerad till alla andra avtalsslutande parters områden. [Min kursivering] 

 
I EC – Seal Products141 sätter Panelen ramarna för hur en prövning av en eventuell överträdelse 
av MFN-principen ska gå till. Denna prövning är uppdelad i fyra kumulativa rekvisit. Dessa är 
följande:  
 
i) åtgärden faller inom artikelns tillämpningsområde,  
ii) den produkt som åtnjuter förmånen, och den som påstås vara diskriminerad, är produkter av 
samma slag i den mening som avses i artikel I GATT,  
iii) åtgärden i fråga innebär en fördel, förmån, frihet eller rättighet för en produkt med ursprung 
i en medlemsstat och  
iv) den fördelen ges inte omedelbart och ovillkorat till produkter av samma slag med ursprung 
i övriga medlemsstater.142  
 
Dessa olika rekvisit berörs närmare i de följande avsnitten. 

Åtgärden faller inom artikelns tillämpningsområde (i) 

Förvisso är det endast fantasin, och kreativa tjänstemän, som sätter gränserna för vilka olika 
tillvägagångsätt man kan tänka sig för att se till att en tullkvot endast kan användas av en 
specifik medlemsstat. Oavsett en tullkvots närmare utformning kan landstilldelning emellertid 
delas in i någon av följande två huvudkategorier: landstilldelning genom tullkvotens kriterier 
eller landstilldelning genom tullkvotens tillämpning, varav det senare kommer att behandlas i 
kapitel 6.  

När en medlemsstat sätter upp en tullkvot måste villkoren för tullkvoten definieras. Det görs 
genom att medlemsstaten specificerar, genom kriterier, vilken produkt det är som är avsedd att 
omfattas av den tullättnad som följer av tullkvoten. Definitionen av produkten kan vara mer 
eller mindre omfattande. Kriterierna kan även innebära vissa kvalitativa aspekter, vilket i sin 
tur kan göra tullkvotens omfång ännu snävare. För att artikel I GATT ska bli tillämplig avseende 
en tullkvot förutsätts därför inledningsvis att åtgärden och dess kriterier faller inom artikelns 
tillämpningsområde.  

Ett sätt att tilldela en tullkvot till ett visst land kan sålunda vara genom att tullkvotens 
kriterier används. Vilken typ av kriterier man ställer upp kan variera. Det rör sig främst om 
följande tre typer av kriterier:  

 
a) Kriteriet innebär att produkten i fråga uttryckligen ska ha sitt ursprung i den avsedda 

medlemsstaten. Exempel: Produkt x ska ha sitt ursprung i USA. 
b) Kriterierna nämner inte uttryckligen vilket ursprungsland produkten ska ha men 

innebär i praktiken att endast den avsedda medlemsstaten kan leverera den produkt 

                                                        
141 WTO Appellate Body Report, European Communities – Measures Prohibiting The Importation and Market-
ing of Seal Products (EC – Seal Products) (18 June 2014) WT/DS401/AB/R. 
142 EC – Seal Products, p. 5.86.  
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som definierats. Ett sådant kriterium definierar således andra egenskaper hos varan 
än ursprungsland. Exempel: Produkt x ska ha vissa egenskaper som endast återfinns 
i produkter med ursprung i USA. 

c) Kriterier för tullkvoten som inte är hänförliga till den faktiska produkten men ställer 
upp vissa tekniska krav som innebär att endast den avsedda medlemsstaten kan 
leverera produkten. Detta benämns som tekniska frågor. Exempel: Endast produkter 
med ursprung i USA kan erhålla de märkningar som krävs för tillgång till tullkvoten. 

 
Bestämmelsen i artikel I GATT syftar till att eliminera diskriminering mellan medlemsstater. 
Åtgärder som diskriminerar faller följaktligen in under artikelns tillämpningsområde. 
Diskriminering kan uppstå till följd av en uttryckligen differentiell behandling, något som ofta 
benämnds som de jure diskriminering. Detta är tillämpligt på de fall det direkt och uttryckligen 
framgår av ett av tullkvotens kriterier att produkten i fråga ska ha sitt ursprung i den avsedda 
medlemsstaten, det vill säga för de fall som avses i a).   

Diskriminering kan även uppstå utan att det rör sig om en särbehandling som faller under 
fall a), men som genom vissa åtskillnader i omständigheter resulterar i orättfärdigad 
särbehandling. Detta benämns som de facto diskriminering.143 Omständigheterna i b) är ett 
sådant fall då diskriminering inte direkt eller uttryckligen följer av något av tullkvotens kriterier, 
men kriterierna i praktiken innebär att endast en viss medlemsstat kan leverera den definierade 
produkten. 

Det är således en skillnad på de kriterier som kan ställas upp för en tullkvot å ena sidan och 
de olika typerna av diskriminering å andra sidan. Kriterierna i a) och b) sammanfaller däremot 
med de två olika typerna av diskriminering. För de fall det ställts upp ett tekniskt kriterium 
enligt typfall c) regleras dessa av ett särskilt avtal i WTO-rätten, benämnt TBT-avtalet144. 
Avtalet berör tekniska handelshinder, exempelvis krav på förpackning, etiketter och standarder. 
TBT-avtalet faller utanför avgränsningarna för denna framställning och kommer därför inte 
beröras närmare.  

Det noterades av Panelen i Canada – Autos att terminologin de jure och de facto 
diskriminering inte uttryckligen följer av ordalydelsen av artikel I GATT. I det fallet slog 
däremot Panelen fast att MFN-principen täcker båda typer av diskriminering. 145  Det har 
därefter vid ett flertal tillfällen fastslagits att artikel I GATT omfattar såväl de jure som de facto 
diskriminering.146 Kriterier som tar sikte på ursprungsland, a), eller andra egenskaper hos varan 
som resulterar i differentiell behandling, b), faller således in under tillämpningsområdet för 
artikel I GATT. 

Huruvida tullkvoten i fråga är bunden eller inte saknar betydelse för frågan om den faller 
under tillämpningsområdet för artikel I GATT. Som fastslagits i Spain – Unroasted Coffee 
gäller artikeln såväl bundna som autonoma tullar.147 Då en tullkvot rättsligt är att beakta som 

                                                        
143 Canada – Pharmaceutical Patents, p. 7.94. 
144 WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (signed 15 April 1994, entered into force 1 January 1995) 
1868 UNTS 120.  
145 Canada – Autos, p. 78. 
146 WTO Appellate Body Report, European Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of 
Bananas (EC – Bananas III) (25 September 1997) WT/DS27/AB/R, p. 232; EC – Seal Products, p. 37. 
147 Spain – Unroasted Coffee, p. 4.3.  
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en tull, är rättsläget detsamma för tullkvoter; såväl bundna som autonoma tullkvoter faller 
därför inom bestämmelsens tillämpningsområde. 

Produkter av samma slag (ii) 

Utgångspunkten vid tillämpning av MFN-principen är att det inte är tillåtet att diskriminera 
mellan olika medlemsstater. Det är däremot tillåtet att diskriminera mellan olika produkter. Om 
det inte hade varit möjligt att diskriminera mellan olika produkter hade det varit samma tullsats 
på alla världens produkter, vilket givetvis vore orimligt. Detta leder oss in på frågan vad som 
är produkter av samma slag148. 

Redan i förarbetena till GATT 1947 kom frågan upp om, och i sådana fall hur, termen 
produkter av samma slag skulle definieras. Den kommitté som då var tillsatt att utreda frågan 
kom fram till att någon definition inte borde ges i traktaten, utan att det var upp till den då 
planerade International Trade Organization att utreda detta närmare. 149  Då någon sådan 
organisation följaktligen inte uppstod förrän 50 år senare har begreppet i väsentliga hänseenden 
utvecklats i praxis.  

I förarbetena till GATT 1947 nämner kommittén endast en omständighet som en eventuell 
indikator på att två produkter skulle vara av samma slag, nämligen att om tull-klassificeringen 
var densamma för de olika produkterna skulle detta vara något som talade för att det är fråga 
om produkter av samma slag. Produktens tull-klassificering blev också senare ett av de listade 
kriterierna i och med att Panelen i Japan – Alcoholic Beverages II150 konkretiserade vissa 
bedömningskriterier för att avgöra huruvida två produkter är av samma slag.151 I målet hade 
Japan tagit ut en högre intern skatt på importerad vodka än vissa inhemska alkoholdrycker med 
motiveringen att dessa inte var produkter av samma slag. I sin utläggning, som resulterade i att 
Japans åtgärd ansågs diskriminerande, listade Panelen följande fyra bedömningsgrunder: 

 
I. produktens egenskaper, natur och kvalitet, 
II. produktens slutanvändning på marknaden, 
III. konsumentens smak och vanor, 
IV. produktens tull-klassificering.152 

 
I EU – Asbestos153 öppnade Panelen för att ställa upp ytterligare ett bedömningskriterium. 
Frankrike hade i fallet förbjudit import av asbest, och produkter innehållande asbest, med 

                                                        
148 På eng. like products. 
149 The Contracting Parties to the General Agreement on Tariffs and Trade, Analytical Index of the General 
Agreement, EPCT/C.II/PV/12, Genève, 1953, “https://docs.wto.org/gattdocs/q/GG/MGT/53-10.PDF”, lydelse 16 
maj 2019, p. 5–8. 
150 WTO Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages (Japan – Alcoholic Beverages II) (1 
November 1996) WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R. 
151 Dessa kriterier var ingen nyhet inom den internationella handelsrätten utan var ursprungligen listade i en 
rapport från en WTO-kommitté (Report of the Working Party, Border Tax adjustment, L3464, antagen 2 
december 1970, p. 18). Kriterierna som lades fram i denna rapport kom att användas av varje efterföljande panel 
som utredde frågan om produkter var av samma slag. I och med överprövningsorganet i Japan – Alcoholic 
Beverages II inkluderade detta i sin rapport blev detta även del av WTO-rätten.  
152 Japan – Alcoholic Beverages II, p. H.1.a. 
153 WTO Appellate Body Report, European Communities – Measures Affecting Asbestos and Products Contain-
ing Asbestos (EU – Asbestos) (5 April 2001) WT/DS135/AB/R.  

https://docs.wto.org/gattdocs/q/GG/MGT/53-10.PDF
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motiveringen att asbest utgjorde en hälsofara. Dessa produkter ställdes mot annat byggmaterial 
som var tillåtet i Frankrike, t.ex. glasfiber och cellulosa.  Panelen fann här att hälsoaspekter kan 
spela roll vid bedömningen huruvida två produkter är av samma slag eller inte. Det var därför i 
detta fall tillåtet att förbjuda import av byggprodukter innehållande asbestos men inte glasfiber. 
Panelen ställde alltså upp följande kriterium:  
 

V. Hälsoaspekter 
 
Ovanstående fem kriterier följer inte av traktaträtten. Inte heller utgör de en sluten lista, utan 
ska endast utgöra hjälp vid bedömningen. Även om en sådan uttömmande lista skulle antas har 
det anförts att det inte skulle eliminera Panelens skyldighet att beakta alla relevanta 
omständigheter i fallet.154 I slutänden är det således fråga om en helhetsbedömning från fall till 
fall.155 Det utesluts därför inte att andra kriterier kan vara relevanta i andra fall. 

I EU – Asbestos diskuteras även frågan huruvida det faktum att två produkter konkurrerar 
med varandra talar för att de utgör produkter av samma slag, vilket Panelen ansåg vara fallet. 
Detta innebär dock inte att alla produkter med sådan konkurrensrelation är produkter av samma 
slag. Men det är en omständighet som man inte kan bortse ifrån i bedömningen.156  Panelen i 
Japan – Alcoholic Beverages II uttryckte att inget tillvägagångsätt och inga 
bedömningskriterier kommer vara lämpliga för alla fall. Panelen kan endast utifrån sin bästa 
kännedom och egen bedömning avgöra huruvida två produkter är av samma slag eller inte.157 
Panelerna i båda dessa rättsfall var däremot överens om att det står klart att begreppet ska tolkas 
snävt.158 Det står därmed klart att begreppet ska ges en restriktiv tolkning.  

Det kan konstateras att artikel I GATT tillåter medlemsstater att ha olika regler och tullar för 
olika produkter. Att en kategori av produkter behandlas annorlunda än en annan kategori är 
därmed inte oförenligt med MFN-principen.159 Detta innebär därmed att medlemsstater kan 
diskriminera mellan olika medlemsstater genom kategorisering av produkter, under 
förutsättning att det inte är fråga om produkter av samma slag. När sådan kategorisering kan 
vara tillåten, och när den inte är det, beror enligt vad som ovan beskrivits på omständigheterna 
i det enskilda fallet.  I ett fall beslöt Spanien sig för att omklassificera sina tariffer avseende 
orostade kaffebönor. Istället för en gemensam tullsats för samtliga kaffebönor, såsom tidigare 
varit fallet, kategoriserades istället bönorna in i fem olika kategorier. Tre av kategorierna hade 
en tullsats på 7 %, medan två av kategorierna kunde importeras helt tullfritt. Brasilien menade 
att det stred mot artikel I GATT att ålägga vissa typer av kaffebönor, vilka utgjorde de slags 
kaffebönor som Brasilien exporterar, med en högre tullsats, medan andra kaffebönor kunde 
importeras helt tullfritt.160 Detta föranledde att Panelen undersökte huruvida dessa olika, av 
Spanien satta, kategorier av kaffebönor var produkter av samma slag. Argumenten som fördes 
fram från Spanien fanns av Panelen främst härröra från sådana skillnader som var beroende av 

                                                        
154 EU – Asbestos, p. 102. 
155 EU – Asbestos, p. 103. 
156 EU – Asbestos, p. 99. 
157 Japan – Alcoholic Beverages II, p. H.1.a. 
158 Japan – Alcoholic Beverages II, p. H.1.a; EU – Asbestos, p. 93. 
159 GATT Panel Report, United States – Denial of Most-Favored-Nation Treatment as to Non-Rubber Footwear 
from Brazil (US – MFN Footwear) (19 June 1992) (DS18/R – 36S/123) p. 6.11.   
160 Spain – Unroasted Coffee, p. 3.1. 
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geografiska faktorer och odlingsmetoder. Panelen fann inte sådana skillnader vara tillräckliga 
skäl för att rättfärdiga olika tullsatser.161 Dessutom angav Panelen att produkterna hade samma 
slutanvändning, nämligen att drickas som kaffe. Slutsatsen blev således att dessa kaffebönor 
utgjorde produkter av samma slag vilket innebar att Spaniens kategorisering och 
skattedifferentiering var diskriminerande.162  

Det har däremot inte ansetts vara diskriminerande att skilja mellan olika proteinpulver. USA 
drev frågan huruvida djurprotein och protein från växtprodukter skulle anses vara produkter av 
samma slag. Här fann Panelen att omfånget av de olika proteinkällorna som kunde användas i 
produktionen, d.v.s. olika grönsaker och djur, var så pass många och dessutom enskilt hade 
olika tull-klassificeringar vid import, att dessa olika proteinprodukter inte var produkter av 
samma slag. 163   Panelen konstaterade även i detta mål att produkter av samma slag inte 
nödvändigtvis är synonymt med konkurrerande produkter eller produkter som är utbytbara med 
den som undersöks.164  

Vad MFN-principen förbjuder är att en förmån avseende en produkt ges till en medlemsstat 
medan samma förmån inte ges till en produkt av samma slag från en annan medlemsstat.165 
Även produkter från andra medlemsstater som lever upp till de av tullkvoten uppställda 
kriterierna måste få använda sig av tullkvoten.  Om det däremot av produktens kriterier att döma 
inte finns några produkter av samma slag i annan medlemsstat är det följaktligen inte ett brott 
mot bestämmelsen, vilket skapar en möjlighet att göra en tullkvot landspecifik genom att ställa 
upp snäva kriterier vid tullkvotens definition.  

Det står av utredningen ovan klart att begreppet produkter av samma slag ska ges en 
restriktiv tolkning.166 Frågan kan ställas om syftet med en tullkvots kriterier kan föranleda att 
åtgärden kan vara att betrakta som de facto diskriminerande. År 1904 ville Tyskland gynna 
import av nötkött från Schweiz och införde därför en ny lägre tull för nötkött som uppfyllde 
vissa kriterier. Kriterierna innebar bl.a. att det skulle vara fråga om bruna eller fläckiga kor, 
uppfödda minst 300 meter över havet och som dessutom, åtminstone en månad om året, betat 
minst 800 meter över havet.167 Föga förvånande var det endast nötkreaturen från Schweiz som 
levde upp till dessa kriterier. 

Frågan är var gränsen mellan snäva tullkvotskriterier och de facto diskriminering går under 
WTO-regelverket. De ovan berörda av Spanien konstruerade kategorierna av kaffebönor ansågs 
främst utpeka sådana skillnader som var beroende av geografiska faktorer och odlingsmetoder. 
Detta ansågs inte utgöra tillräckliga skäl för att rättfärdiga olika tullsatser.168 Sådana kriterier 
uppställda av Tyskland år 1904 torde vara att se som sådana geografiska faktorer, och ett sådant 
arrangemang skulle därför troligen inte accepteras av en WTO-Panel idag. Däremot kan 
framhållas att inte enbart det faktum att två produkter konkurrerar med varandra, eller är 

                                                        
161 Spain – Unroasted Coffee, p. 4.6. 
162 Spain – Unroasted Coffee, p. 4.9. 
163 GATT Panel Report, EEC – Measures on Animal Feed Proteins (EEC – Animal Feed Proteins) (14 March 
1978) (L/4599 – 25S/49) p. 4.2. 
164 EEC – Animal Feed Proteins, p. 4.20. 
165 US – MFN Footwear, p. 6.11.   
166 Japan – Alcoholic Beverages II, p. H.1.a; EU – Asbestos, p. 93. 
167 Curzon, Gerard, The General Agreement on Tariffs and Trade and its Impact on National Commercial Poli-
cies and Techniques, Michael Joseph Limited, London, 1965 [cit. Curzon] s. 60; Seth II, s. 120–121. 
168 Spain – Unroasted Coffee, p. 4.6. 
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utbytbara, innebär att det är fråga om produkter av samma slag. 169 Huruvida en tullkvot kan 
göras landspecifik genom tullkvotens kriterier beror, föga förvånande, på olika typer av 
omständigheter, såsom vilken produkt som omfattas och hur kriterierna ställs upp.  

Fördel, förmån, frihet eller rättighet (iii) 

En fördel, förmån, frihet eller rättighet, i den mening som avses i detta sammanhang, innefattar 
varje behandling som resulterar i mer förmånliga möjligheter att importera eller exportera, eller 
en åtgärd som påverkar konkurrensen mellan produkter av olika ursprung.170 Vad som åsyftas 
med en sådan åtgärd har således i detta sammanhang getts ett brett omfång. Däri inkluderas 
bland annat lagar, förordningar och bestämmelser som rör en medlemsstats interna försäljning, 
salubjudande, köp, transport, distribution, eller användning.171 Regler avseende tullkvoter har i 
EC – Bananas III ansetts vara sådana åtgärder som innebär en fördel eller förmån av något 
slag.172 

Ovan nämnda exempel uttömmer emellertid inte de fall då en åtgärd kan innebära en fördel, 
förmån, frihet eller rättighet. Allt som resulterar i förmånligare möjligheter att exportera till en 
viss medlemsstat omfattas. Vid ett tillfälle införde EU en tullkvot på nötkött av hög kvalitet. 
Denna tullkvot, som kunde användas av alla medlemsstater, innebar att kött importerat inom 
kvoten var tullbefriat. För att få använda sig av den angivna tullkvoten var exportören tvungen 
att visa upp ett intyg i form av ett certifikat som utvisade att köttet höll god kvalitet. Det 
framkom emellertid att den enda myndighet som enligt tullkvotens kriterier var behörig att 
utfärda dessa certifikat var USA:s jordbruksdepartement, som endast hade mandat att utfärda 
certifikat för kött producerat i USA. Denna omständighet, som innebar att exportörer i andra 
länder inte kunde få certifikat utfärdade och därmed inte heller kunde använda sig av kvoten, 
ansågs vara en sådan fördel eller förmån som avses i artikel I av GATT.173 Åtgärden hade 
effekten att den hindrade produkter av samma slag, med annat ursprung, att få tillgång till 
marknaden via denna tullkvot och åtgärden var därmed inte förenlig med MFN-principen.174 

Fördelen ges inte omedelbart och ovillkorat till produkter av samma slag med ursprung 
i övriga medlemsstater (iv) 

Varje fördel given till en medlemsstat, avseende en viss produkt, måste ges omedelbart och 
ovillkorat till samtliga andra medlemsstater. Att en fördel inte ovillkorat ges till andra 
medlemsstater har av Panelen ansetts innebära att fördelen inte är begränsad av, eller beroende 
av, några villkor. 175  En annan Panel har framfört att detta i och för sig inte hindrar en 
medlemsstat från att sätta upp några villkor alls. Bestämmelsen åsyftar sådana regler som 
påverkar konkurrensvillkoren mellan olika medlemsstater. Det är därför tillåtet för 

                                                        
169 EEC – Animal Feed Proteins, p. 4.20. 
170 EC – Bananas III, p. 7.239. 
171 Artikel III:IV GATT; EC – Seal Products, p. 38. 
172  EC – Bananas III, p. 7.189. 
173 GATT Panel Report, European Economic Community – Imports of Beef from Canada (EEC – Imports of 
Beef) (10 March 1981) (L/5099 – 28S/92) p. 4.1–4.9. 
174 EEC – Imports of Beef, p. 4. 3. 
175 EC – Tariff Preferences, p. 7.59–7.60. 
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medlemsstaten att upprätthålla vissa villkor, så länge det inte påverkar möjligheterna för övriga 
medlemsstater att konkurrera på lika villkor.176 

Undantag från MFN-principen 

WTO-regelverket är fyllt av undantagsbestämmelser. Undantagen omfattar alltifrån rätten att 
göra undantag från MFN-principen till skydd för den nationella säkerheten till att genom vissa 
åtgärder skydda den inhemska filmindustrin.177 Av intresse för frågeställningen i detta arbete 
är fyra av alla dessa undantag. För de fall man finner att kriterierna för en landstilldelad tullkvot 
bryter mot MFN-principen finns det således fyra fall då en sådan åtgärd ändå kan vara tillåten. 

Frihandelsområden och tullunioner är två åtgärder som går ut på att diskriminera till förmån 
för de medlemsstater som ingår i frihandelsområdet respektive tullunionen. 178  Ett 
frihandelsområde innebär att parterna, staterna, i ett frihandelsavtal kommer överens om att 
sänka eller ta bort tullarna sinsemellan. Man ger alltså preferenser till en viss stat. En tullunion 
är detsamma som ett frihandelsområde men med det tillägget att parterna även har en gemensam 
tull gentemot tredje land.179 Artikel XXIV GATT, som reglerar frihandelsavtal och tullunioner, 
ställer emellertid upp vissa krav för att sådana åtgärder ska vara tillåtna – de måste omfatta i 
stort sett all handel och de får inte innebära en tullhöjning gentemot tredje land. Vad som avses 
med i stort sett all handel klargjordes av Panelen i Turkey – Textiles 180 som framhöll att 
begreppet inte nödvändigtvis innebär all handel men är något avsevärt mer än bara en del av 
handeln.181 I samband med att två parter inom tvistelösningsförfarandet kommer överens om 
en ömsesidigt godtagbar överenskommelse kommer denna ofta till uttryck genom ett traktat 
mellan de två parterna. En sådan text, eller överenskommelse, innebärande en landstilldelad 
tullkvot avseende en viss produkt kan därmed inte utgöra grund för detta undantag då den inte 
avser i stort sett all handel, utan endast en del av handeln. Finns det ett giltigt frihandelsavtal 
eller tullunion mellan parterna i tvisten finns det däremot inget som hindrar parterna från att 
sätta upp en landspecifik tullkvot avseende en viss produkt. Exempelvis var även Canada part 
i målet avseende hormonbehandlat nötkött som EU förlorade.182 Det kan konstateras att Canada 
i det omfattande frihandelsavtalet CETA erhöll en landspecifik tullkvot avseende hormonfritt 
nötkött.183   

Det finns även en möjlighet att ge utvecklingsländer mer gynnsam behandling än övriga 
medlemsstater. I ingressen till Marrakesh-avtalet framgår att ett av WTO:s syften är att 
tillgodose utvecklingsländers tillträde till den internationella marknaden.184 Möjligheten till 

                                                        
176 EC – Seal Products, p. 5.88. 
177 Artikel XXI, GATT; Artikel III, GATT.  
178 Seth II, s. 122. 
179 Seth II, s. 122.  
180 WTO Appellate Body Report, Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products (Turkey – 
Textiles) (19 November 1999) WT/DS34/AB/R. 
181 Turkey – Textiles, p. 48. 
182 WTO Appellate Body Report, European Communities – Measures Concerning Meat and Meat Products 
(Hormones) (EC – Hormones) (13 February 1998) WT/DS26/AB/R.  
183 Övergripande avtal om ekonomi och handel (CETA) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, 
och dess medlemsstater å andra sidan, EUT L11/23, 14.1.2017, bilaga 2-A.  
184 Ingress p. 2, Marrakesh-avtalet. 
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undantag för utvecklingsländer följer av ett beslut taget 1979, avsett att bättre integrera 
utvecklingsländerna i WTO-systemet.185   

Därutöver går det att få dispens från MFN-principen genom ett beslut från WTO. Varje 
medlemsstat kan ansöka om sådan dispens om den kan visa på extraordinära omständigheter.186 
Dispens kan även uppkomma till följd av samtycke från den stat som diskrimineras. Detta följer 
av artikel XIV GATT och gäller för de fall det rör sig om en liten del av exporten där fördelarna 
klart överväger nackdelarna för landet.187 

En tullkvot som diskriminerar till förmån för en viss medlemsstat kan alltså ändå vara tillåten 
i de fall ett undantag är tillämpligt. Så är fallet om de två parterna är del av samma 
frihandelsområde eller tullunion, om det rör sig om utvecklingsländer eller om samtycke 
inhämtas från de andra parterna i tvisten.  

 
 

  

                                                        
185 GATT, Differential and more Favorable Treatment: Reciprocity and Fuller Participation of Developing 
Countries (enabling clause) (28 November 1979) GATT doc L/4903.  
186 Artikel XXV:V, GATT; Artikel IX:IV, Marrakesh-avtalet.    
187 Artikel XIV, GATT. 
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6. Landstilldelning genom tullkvotens tillämpning  

Allmänt 

Som följer av kapitel 5 måste alltså en tullkvots kriterier vara förenliga med MFN-principen, 
något som är en följd av tullkvotens klassificering som tariff. För de fall en tullkvots kriterier 
inte står i strid med MFN-principen, eller det inte ifrågasätts huruvida de är tillåtna eller inte, 
finns det en annan bestämmelse i GATT som kan resultera i att en tullkvot blir landspecifik. En 
landspecifik tullkvot kan åstadkommas genom att det ställs särskilda villkor avseende 
tullkvotens tillämpning, något som kommer till uttryck i artikel XIII GATT. En tullkvots 
tillämpning är följaktligen något skiljt från dess kriterier. Den aktuella bestämmelsen om 
tillämpning, som kommer att behandlas närmare i de följande avsnitten, är inte tillämplig på 
tariffer. Bestämmelsen tar istället sikte på olika typer av kvantitativa restriktioner, såsom 
importkvoter, men är även tillämplig på tullkvoter då detta uttryckligen anges i bestämmelsen. 
Till skillnad från en tariff, som endast kan göras landspecifik genom de kriterier som ställs upp, 
kan en tullkvot således göras landspecifik på flera olika sätt: dels genom dess kriterier, dels 
genom dess tillämpning.  

Vad menas då med tillämpning och på vilket sätt kan denna tillämpning leda till ett resultat 
som innebär att endast en medlemsstat kan använda sig av en viss tullkvot? Termen tillämpning 
är hämtad ur den rubrik som hör till artikeln, Icke-diskriminerande tillämpning av kvantitativa 
restriktioner. Termen, och därmed även regeln, tar sikte på ett flertal olika aspekter som är 
hänförliga till tillämpningen av en kvantitativ restriktion, exempelvis en skyldighet för 
medlemsstater att i sin tillämpning vara transparent genom offentlig publicering av de kvoter 
som finns samt en skyldighet att lämna upplysningar om dessa. Bland dessa regler i artikel XIII 
GATT finns en bestämmelse om hur fördelning av en kvantitativ restriktion ska ske. Det är 
genom denna fördelningsregel som en landstilldelning kan åstadkommas. 

I och med att en medlemsstat sätter upp en tullkvot måste medlemsstaten på något vis 
kontrollera volymen av den produkt som importeras, för att kunna veta när tullkvoten är full 
och den normala, högre, tullen istället ska tas ut. Kontrollen kan ske genom att medlemsstaten 
fastställer ett fördelningssystem som avgör hur handeln inom tullkvoten ska fördelas. 188 
Bestämmelsen i artikel XIII GATT om icke-diskriminerande tillämpning av kvantitativa 
restriktioner anger vissa riktlinjer för hur en sådan fördelning får gå till och vilka principer som 
måste beaktas när en kvot fördelas. I detta sammanhang är således termen tillämpning en 
paraplyterm som innefattar flera olika regler, däribland reglerna om fördelning av en kvantitativ 
restriktion, något som i sin tur möjliggör landstilldelning. För att en tullkvot som är landspecifik 
på grund av sin tillämpning ska kunna användas som kompensation i en WTO-tvist måste en 
sådan, enligt XXII:I DSU, vara förenlig med bestämmelsen i artikel XIII GATT.   

Artikel I GATT ålägger en skyldighet för tullkvotens kriterier att vara förenliga med MFN-
principen medan artikel XIII GATT föreskriver att även en tullkvots tillämpning ska vara 
föremål för MFN-principen. Gränsen mellan artikel I och artikel XIII GATT är inte alltid lätt 
att dra. I EEC – Dessert Apples189 hade EEC upphävt utfärdandet av importlicenser till Chile 
                                                        
188 Mönnich, s. 17.  
189 GATT Panel Report, European Economic Community – Restrictions on Imports of Dessert Apples (EEC – 
Dessert Apples) (22 June 1989) (L/6491 – 36S/93). 
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bara några få dagar innan införandet av importkvoter avseende dessertäpplen. Att erhålla dessa 
importlicenser var nödvändigt för att kunna importera under den nya importkvoten. Chile, som 
därmed inte kunde exportera sina äpplen till EEC, argumenterade därför för att agerandet var 
oförenligt med artikel I GATT. Panelen framhöll att det i detta fall var mer lämpligt att bedöma 
åtgärden utifrån principen om icke-diskriminerande tillämpning i artikel XIII GATT, då 
bestämmelsen i detta fall utgjorde lex specialis i relation till artikel I GATT.190 Vidare är 
förenlighet med artikel I inte avhängig förenlighet med artikel XIII. I EC – Bananas III anförde 
EC att det faktum att unionen fått ett undantag från artikel I GATT beviljat av WTO avseende 
sin tullkvot innebar att den heller inte behövde ta artikel XIII GATT i beaktande. Detta 
argument godtogs inte av Panelen i frågan, som istället framförde att oförenlighet med artikel 
XIII är oberoende av förenlighet med artikel I GATT.191 Relationen mellan artikel I och XIII 
GATT har tydligt beskrivits i en skiljedom. Panelen resonerade på följande sätt: 

 
Icke-diskriminering vid applicerandet av en tariff enligt artikel I GATT och bestämmelsen om icke-
diskriminering vid tillämpningen av ”förbud eller restriktioner” enligt artikel XIII är åtskilda… 
Artikel I som är tillämplig på tariffer och artikel XIII som är tillämplig avseende kvantitativa 
restriktioner och tullkvoter kan vara tillämpliga på olika element av en åtgärd. Artikel XIII anpassar 
MFN-principen till en specifik typ av åtgärd, kvantitativa restriktioner, och genom XIII:V även 
tullkvoter. Tullkvoter måste vara förenliga med både artikel I och artikel XIII GATT. Detta gör inte, 
i vår mening, artikel XIII överflödig avseende tullkvoter: om en medlemsstat inför olika tullar på 
produkter av samma slag från olika leverantörsländer genom en tullkvot blir artikel I tillämplig; om 
den medlemmen underlåter att ge tillgång eller att fördela delar av tullkvoten på en icke-
diskriminerande basis mellan leverantörsländer gäller reglerna i artikel XIII:I och XIII:II GATT.192 
[Min översättning] 

 
En tullkvot måste således, till skillnad från tariffer och kvantitativa restriktioner, vara förenlig 
med både artikel I och XIII GATT. För tullkvoter får detta följden att artikel XIII utvidgar 
MFN-principens tillämpningsområde till att inte enbart omfatta kriterierna för tullkvoten, utan 
även åtgärder hänförliga till dess tillämpning, däribland reglerna om dess fördelning.   

Fördelning av en tullkvot enligt XIII:I GATT 

Allmänt 

Artikel XIII GATT reglerar tillämpningen av kvantitativa restriktioner. Huvudregeln är, som 
framkommit i kapitel 4, att kvantitativa restriktioner är förbjudna. För de fall de ändå anses 
tillåtna, eller deras tillåtlighet inte ifrågasätts, sätter artikel XIII ytterligare ramar för hur den 
kvantitativa restriktionen, vanligtvis i form av en importkvot, ska tillämpas. Enligt XIII:V är 
bestämmelsen även tillämplig på tullkvoter.   

                                                        
190 EEC – Dessert Apples, p. 12.28. 
191 EC – Bananas III, p. 7.303. 
192 Second Recourse to Article 21.5 Appellate Body Report, European Communities – Regime For The Importa-
tion, Sale And Distribution Of Bananas Second Recourse To Article 21.5 Of The DSU by Ecuador & European 
Communities – Regime For The Importation, Sale And Distribution Of Bananas Recourse To Article 21.5 Of The 
DSU By The United States (EC – Bananas III) (26 November 2008) WT/DS27/AB/RW2/ECU, 
WT/DS27/AB/RW/USA, p. 343. 
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Bestämmelsen i artikel XIII GATT är tvådelad. Artikel XIII:I slår fast en grundläggande 
regel om att varken kvantitativa restriktioner eller tullkvoter får tillämpas på ett diskriminerande 
sätt.193 Artikeln andra stycke, XIII:II, anger vissa alternativ för hur fördelning av en kvot i vissa 
fall ska ske. Huruvida bestämmelsens första eller andra stycke är tillämpligt beror på om det 
finns leverantörsländer med särskilt intresse eller inte. Det följer av XIII:I att: 
 

[f]örbud eller restriktioner skall icke av avtalsslutande part tillämpas på import av någon vara som 
härrör från annan avtalsslutande parts område eller på export av någon vara som är destinerad till 
annan avtalsslutande parts område, med mindre importen av samma varuslag från tredje länder eller 
exporten av samma varuslag från alla tredje länder på liknande sätt förbjudes eller begränsas. 

 
Detta innebär att en medlemsstat inte får tillämpa ett förbud eller en restriktion avseende 
importen av en viss produkt om inte import av liknande produkter från andra medlemsstater är 
på liknande sätt förbjudna eller begränsade av en motsvarande restriktion.194 Termen restriktion 
är i dessa fall att se som en hänvisning till en tullkvot.195 Bestämmelsen utvidgar således MFN-
principen till att inte endast omfatta tullkvoten i sig utan även åtgärder hänförliga till dess 
tillämpning.  

Icke-diskriminerande tillämpning av kvantitativa restriktioner 

Om det inte finns några leverantörer med särskilt intresse av att leverera den slags produkt som 
tullkvoten avser är det artikel XIII:I som är tillämplig på fördelningen av en tullkvot. Regeln 
föreskriver att om det inte finns några leverantörer med särskilt intresse ska fördelning av 
tullkvoten mellan medlemsstater inte ske, eftersom det skulle gå emot principen om icke-
diskriminerande tillämpning av kvantitativa restriktioner. Panelen har uttalat att när principen 
om icke-diskriminering tillämpas på landstilldelning av en tullkvot mellan medlemsstater som 
inte har ett väsentligt intresse, står det klart att en medlemsstat inte kan tilldela en del av 
tullkvoten till vissa medlemsstater som saknar ett väsentligt intresse, samtidigt som den inte 
tilldelar delar av tullkvoten till andra medlemsstater som saknar ett väsentligt intresse. 196 
Panelen underströk att ett sådant agerande tydligt skulle stå i strid med bestämmelsen i XIII:I 
GATT. Enligt MFN-principen i artikel XIII:I GATT får en medlemsstat således inte begränsa 
importen av en produkt från en medlemsstat om inte importen av samma produkt, från annan 
medlemsstat, också på liknande sätt är begränsad.197  

I EC – Bananas III hade EU satt upp tullkvoter avseende bananer. Tullkvoterna var endast 
öppna för vissa medlemsstater, främst gamla koloniländer till EU.  Andra medlemsstater som 
exporterade bananer klagade på detta då även de ville ha tillgång till den tullsänkning som 
tullkvoterna innebar. Det var i frågan inte omtvistat huruvida bananer med olika ursprung var 
produkter av samma slag eller inte. Eftersom det i fallet inte fanns leverantörer med väsentligt 

                                                        
193 EC – Bananas III, p. 160. 
194 EC – Bananas III, p. 161.  
195 EC – Bananas III, p. 337. 
196 EC – Bananas III, p. 161. 
197 EC – Bananas III, p. 161.  
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intresse fann Panelen att tilldelandet av tullkvoter till vissa medlemsstater, men inte till andra, 
var oförenligt med artikel XIII:I GATT.198   

Sammanfattningsvis finns det enligt artikel XIII:I GATT inte möjlighet att fördela vissa 
delar av en tullkvot till en medlemsstat utan att samtidigt tilldela andra medlemsstater 
motsvarande delar. En landspecifik tullkvot skulle därmed gå emot regeln om icke 
diskriminerande tillämpning av kvantitativa restriktioner. En tullkvot avseende en produkt som 
saknar leverantörsländer med väsentligt intresse ska sålunda vara global, det vill säga tillgänglig 
för alla medlemsstater. För arbetets frågeställning innebär det att om den produkt tullkvoten 
avser inte har några leverantörsländer med väsentligt intresse finns det inte några möjligheter 
att genom fördelning av tullkvoten göra den landspecifik utan att det bryter mot MFN-principen 
i artikel XIII:I GATT, vilket i sin tur utesluter dess användning som kompensation i en tvist.   

Fördelning av en tullkvot enligt artikel XIII:II GATT   

Allmänt 

I fråga om fördelning av en tullkvot som saknar leverantörer med särskilt intresse är regeln 
alltså, enligt vad som angivits ovan och av vad som framgår av XIII:I GATT, att en sådan inte 
får vara diskriminerande.  En tullkvot ska alltså inte fördelas på sådant sätt att vissa 
medlemsstater får ta del av den medan andra inte får. För de fall det däremot finns en eller flera 
medlemsstater med väsentligt intresse är i stället artikel XIII:II tillämplig avseende 
fördelningen av en tullkvot. Till skillnad från XIII:I, som föreskriver att alla medlemsstater ska 
ha lika tillgång till en kvot, finns det i XIII:II möjlighet att under vissa förutsättningar fördela 
delar av, eller hela, kvoten till vissa, eller en viss, specifik medlemsstat.  Regelns första stycke 
anger följande: 
 

Vid tillämning av importrestriktioner på en vara skall avtalsslutande parter eftersträva en fördelning 
av handeln med denna vara, vilken så nära som möjligt motsvarar de andelar som de olika 
avtalsslutande parterna kunde väntas uppnå i frånvaro av sådana restriktioner, och skall för detta 
ändamål iakttaga följande bestämmelser: […]  

 
XIII:II GATT anger sålunda att vid tillämpningen av en kvantitativ restriktion ska 
medlemsstaterna eftersträva en fördelning som sker på det minst handelspåverkande sättet.199 
Konflikten mellan intresset av att en kvot ska kunna fördelas till ett specifikt land och inttresset 
av att handeln inte ska påverkas blir tydlig. Hur dessa båda intressen i praktiken ska samordnas 
anges därför uttryckligen i artikel XIII:II(a)–(d) GATT. De fyra alternativen syftar därmed till 
att konkretisera hur fördelning av en kvot ska ske på det minst handelspåverkande sättet. Det är 
genom användande av något av de angivna alternativen en tullkvot, eller delar av en tullkvot, 
kan tilldelas en viss specifik medlemsstat. I EC – Poultry Meat (China) behandlar Panelen 
frågan huruvida det följer en bindande skyldighet att fördela tullkvoten enligt denna 
bestämmelse. Panelen fann i fallet att ordet ska tyder på att det gör det.200 Det förefaller därmed 

                                                        
198 EC – Bananas III, p. 162.  
199 Article 21.5 Appellate Body Report, EC – Bananas III, p. 338. 
200 WTO Panel Report, European Union – Measures Affecting Tariff Concessions on Certain Poultry Meat Prod-
ucts (EU – Poultry Meat (China)) (19 April 2017) WT/DS492/R, p. 7.382. 
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finnas ett förbud mot att fördela på annat sätt än så som föreskrivs av XIII:II GATT. Det ligger 
däremot hos medlemsstaten att välja fritt mellan dessa fyra olika former av fördelning. Det är 
endast genom det sistnämnda av alternativen som den medlemsstat som ställer upp tullkvoten 
själv kan styra över fördelningen, något som rimligen borde vara en förutsättning för att en 
medlemsstat ska kunna erbjuda en sådan tullkvot som kompensation. 

Det förstnämnda av alternativen för fördelning av en kvot, XIII:II(a) GATT, avser licenser. 
Alternativet innebär att licenser utfärdas på förfrågan av exporterande länder. Hur stor andel en 
medlemsstat får är beroende på hur stor andel de begärt. Det finns följaktligen genom detta 
alternativ inte någon möjlighet för medlemsstaten som sätter upp tullkvoten att själv bestämma 
vilka medlemsstater som ska erhålla licenser. Detta är därför inte ett lämpligt alternativ för att 
uppnå en landspecifik tullkvot i syfte att kompensera för traktatbrott. Det andra av alternativet, 
XIII:II(b) GATT är först till kvarn, vilket innebär att alla medlemsstater har rätt att använda sig 
av kvoten tills den är fylld. Inte heller detta alternativ lämpar sig för landstilldelning, utan är ett 
alternativ som motsvarar det som följer av XIII:I GATT. Det tredje alternativet, XIII:II(c) 
GATT, är fördelning genom auktion. Delar av kvoten auktioneras bort till högstbjudande. 
Alternativet möjliggör inte för den medlemsstat som sätter upp tullkvoten att välja vilka länder 
som ska få tillgång. Genom en auktion går det inte att garantera att en viss utpekad medlemsstat 
får tillgång till kvoten. Alternativet gör sig heller inte lämpligt i fråga om kompensation då en 
stat som utsatts för traktatbrott inte rimligen skulle vilja bjuda över andra för att få tillgång till 
sin kompensation. Det fjärde alternativet, XIII:II(d) GATT är fördelning genom avtal eller på 
historisk basis. Om en medlemsstat använder sig av detta alternativ kan den i viss mån själv 
styra över fördelningen av den tullkvot den satt upp. Det är följaktligen via detta alternativ en 
tullkvot, i dess tillämpning, kan bli landspecifik. Det är därför regeln i XIII:II(d) GATT 
nedanstående avsnitt tar sikte på.201  

En fråga att ställa är hur XIII:II och XIII:I GATT förhåller sig till varandra. Eftersom XIII:II 
möjliggör fördelning av en tullkvot mellan medlemsstater medan XIII:I föreskriver att sådan 
fördelning inte ska ske förefaller det vid en första anblick som att bestämmelserna står i strid 
med varandra. Så är dock inte fallet, utan de båda bestämmelserna har skilda 
tillämpningsområden. Om det inte finns leverantörer med väsentligt intresse av att leverera den 
aktuella produkten föreskriver artikel XIII:I GATT hur en eventuell fördelning ska gå till. 
Konsekvensen av en tillämpning av denna är att en sådan fördelning inte alls kan ske, eftersom 
det skulle strida mot principen om icke diskriminering. För de fall det finns leverantörer med 
väsentligt intresse föreskriver artikel XIII:II GATT hur eventuell fördelning ska gå till, det vill 
säga på det minst handelspåverkande sättet. Vad som utgör just sådan fördelning utmynnar i 
fyra alternativ för medlemsstaten att välja mellan, varav ett möjliggör för den medlemsstat som 
sätter upp tullkvoten att peka ut en viss medlemsstat. Tillämpligheten av artikel XIII:II(d) 
GATT är däremot, som angett, beroende av om det finns leverantörer med väsentligt intresse. 
Vad som menas med en leverantör med väsentligt intresse följer nedan.  

                                                        
201 Mönnich, s. 24–30.  
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Leverantör med särskilt intresse 

En leverantör med särskilt intresse är en medlemsstat med särskilt intresse av att leverera den 
aktuella produkten som tullkvoten avser. En medlemsstat ska enligt EC – Poultry Meat (China) 
anses ha sådant väsentligt intresse som avses i XIII:II(d) GATT om den uppfyller de krav som 
finns i artikel XXVIII GATT.202 Termen ska således ges samma tolkning som den motsvarande 
termen i artikel XXVIII GATT avseende omförhandlingar av bundna tullar. Sådana 
omförhandlingar förutsätter enligt nämnda artikel bland annat att de länder som har ett 
väsentligt intresse i frågan är överens.  

I tolkningstillägget för artikel XXVIII GATT framkommer att termen väsentligt intresse inte 
kan ges en precis definition. Begreppet är avsett att endast omfatta de medlemsstater som, vid 
avsaknaden av diskriminerande kvantitativa restriktioner som påverkat deras export, rimligen 
skulle kunna förvänta sig att ha en signifikant andel av den aktuella marknaden.203 I praktiken 
har ett riktmärke varit en marknadsandel på 10 %.  I praxis har parter inte ifrågasatt användandet 
av den givna procentsatsen. Det har i praxis dock inte heller ifrågasatts att vad som innebär en 
leverantör med särskilt intresse kan ha olika innebörd beroende på situation.204 En signifikant 
andel av den aktuella marknaden kan följaktligen vara något annat än en marknadsandel på 10 
%. 

Fördelning av en tullkvot genom avtal 

Artikel XIII:II(d) GATT anger att fördelning av en tullkvot mellan medlemsstater antingen kan 
ske genom avtal eller på historisk basis. Det är om en medlemsstat använder sig av detta 
alternativ som medlemsstaten, jämfört med XII:II(a)–(c) GATT, själv kan styra över 
fördelningen av den tullkvot den satt upp. Artikel XIII:II(d) GATT anger följande: 
 

I fall då en kontingent fördelas mellan leverantörsländer, kan den avtalsslutande part som tillämpar 
restriktionerna söka nå överenskommelse beträffande fördelningen av andelarna av kontingenten 
med alla andra avtalsslutande parter som har ett väsentligt intresse av att leverera varan i fråga. I fall 
då denna metod icke rimligen kan tillämpas, skall den avtalsslutande parten i fråga tilldela de 
avtalsslutande parter, som har ett väsentligt intresse av att leverera varan, andelar av sammanlagda 
kvantiteten eller värdet av importen av varan grundade på de proportioner, i vilka varan levererats 
av de avtalsslutande parter under en tidigare representativ period, varvid vederbörlig hänsyn tages 
till alla särskilda omständigheter som kan ha påverkat eller kan påverka handeln med varan i fråga 
[…]. 

 
I första hand ska således den medlemsstat som sätter upp en tullkvot söka avtal om tullkvotens 
fördelning med de leverantörer som har väsentligt intresse. Om fördelning genom avtal inte är 
praktiskt möjlig ska kvoten fördelas genom det andra angivna alternativet, på historisk basis.205 
Det är inte möjligt att kombinera de två alternativ som presenteras i XIII:II(d) GATT, vilket 
även poängterats av Panelen i EC – Bananas III. Panelen sade där att i första hand ska man söka 
fördela tullkvoten genom avtal. Om man inte når ett sådant avtal måste tullkvoten fördelas 

                                                        
202 EC – Poultry Meat (China), p. 7.319. 
203 Artikel XXVIII, ad note para. 1 p. 7, GATT. 
204 EC – Poultry Meat (China), p. 6.15. 
205 Mönnich, s. 38–39.  
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mellan leverantörsländerna på historisk basis.206 I ett fall använde sig EU av ett sådant avtal, 
mellan EU och Brasilien, för att landstilldela hela värdet av en tullkvot till Brasilien.207 Av 
Panelen anfördes att avtalet i fråga inte ingåtts med alla leverantörer med väsentligt intresse. 
Thailand, som ansågs utgöra en sådan leverantör, var inte del av avtalet och hade heller inte 
tilldelats någon andel av tullkvoten. Avtalet mellan EU och Brasilien var därför inte ett sådant 
lagligt avtal som anges i XIII:II(d) GATT.208  

I ett annat fall hade Norge ingått bilaterala avtal med sex leverantörsländer avseende import 
av textil. 209 Avtalen hade ingåtts i syfte att inkorporeras i regelverket avseende textilier, vilket 
tillåter andra typer av undantag. Men detta hade inte ännu gjorts och eftersom något undantag 
från GATT artikel I–III inte medgetts bedömdes huruvida detta var förenligt med artikel 
XIII:II(d) GATT. Panelen anförde att dessa sex bilaterala avtal, som innebar att en del av 
marknaden reserverades för dessa länder, var att se som fördelning av en kvot enligt XIII:II(d) 
GATT. Eftersom Hong Kong, som inte omfattades av dessa leverantörsländer, utgjorde en 
leverantör med väsentligt intresse men inte hade tilldelats en del av marknaden stred förfarandet 
mot artikel XIII:II GATT.210   

I en tolkningskommentar till GATT berör medlemsstaterna huruvida kommersiella hänsyn 
kan tas i beaktande vid fördelningen av en kvot under XIII:II GATT. Kommersiella hänsyn 
antogs inte som en särskild grund för fördelning till följd av att det inte alltid är praktiskt möjligt 
för medlemsstaternas myndigheter. 211  Medlemsstaterna uteslöt däremot inte i denna 
tolkningskommentar att sådana hänsyn skulle kunna tas vid slutandet av ett sådant avtal som 
anges i XIII:II(d) GATT första meningen.212  

Det finns alltså en möjlighet att ingå avtal med den eller de medlemsstater som har väsentligt 
intresse av att leverera den produkt tullkvoten avser. För de fall det finns flera sådan 
medlemsstater måste följaktligen samtliga vara överens om att fördelningen av en tullkvot ska 
ges till en viss specifik medlemsstat. Finns det flera sådana leverantörer är det inte troligt att 
man åstadkommer en sådan överenskommelse, men det är möjligt. För de fall endast den 
utpekade medlemsstaten har sådant väsentligt intresse kan man i avtal fördela hela tullkvoten 
till den utpekade medlemsstaten. En landspecifik tullkvot som tillkommit på detta sätt är 
därmed WTO-förenlig och kan följaktligen användas som kompensation i en WTO-tvist.  

Fördelning av en tullkvot på historisk basis 

För de fall det inte är praktiskt möjligt att sluta avtal mellan leverantörsländerna ska kvoten 
fördelas på historisk basis. Leverantörer med historisk basis är de exportörer som kan bevisa 
import under en given tidsperiod. 213  Det innebär att kvoten fördelas i enlighet med hur 

                                                        
206 WTO Panel Report, European Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas 
(EC – Bananas III) (circulated 22 May 1997) WT/DS27/R, p. 7.72. 
207 WTO Appellate Body Report, European Communities – Measures Affecting Importation of Certain Poultry 
Products (EC – Poultry) (23 July 1998) WT/DS69/AB/R. 
208 EC – Poultry, p. 93. 
209 GATT Panel Report, Norway – Restrictions on Imports of Certain Textile Products (Norway – Textiles) (18 
June 1980) (L/4959 – 27S/119). 
210 Norway – Textiles, p. 15–16. 
211 GATT 1947, bilaga 1, anmärkningar och tilläggsbestämmelser, till artikel XIII moment 2(d).  
212 GATT 1947, bilaga 1, anmärkningar och tilläggsbestämmelser, till artikel XIII moment 2(d). 
213 Mönnich, s. 29.  
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distributionen på marknaden sett ut under en tidigare referensperiod.214 Detta korrelerar med 
den inledande bestämmelsen i artikel XIII:II GATT som anger att fördelningen ska motsvara 
handeln vid avsaknad av den kvantitativa restriktionen, i vårt fall tullkvoten. Det är således en 
referensperiod som ska tas i beaktande men även, som anges av artikel XIII:II(d) GATT, om 
det finns några särskilda omständigheter som kan ha påverkat handeln.  

Artikel XIII:IIII GATT anger att en fördelning i enlighet med artikel XIII:II(d) GATT ska 
företas av den medlemsstat som inför restriktionen. Det är således den medlemsstat som inför 
tullkvoten som ska fastställa den referensperiod som ska tas i beaktande eller andra särskilda 
faktorer som kan påverka fördelningen. Tre år har i regel ansetts utgöra tillräcklig tidsperiod 
för att ge ett representativt underlag för bedömningen.215 I EEC – Apples (Chile I) ansågs det 
rättfärdigat att hoppa över ett år som inte ansågs vara representativt av det skälet att det funnits 
restriktioner på plats som påverkade flödet.216 Den representativa perioden behöver inte vara 
åren precis före tullkvotens etablerande.217  

Begreppet särskilda faktorer som påverkat handeln inkluderar produktionsförmågan mellan 
inhemska och utländska producenter och mellan olika utländska producenter. Det inkluderar 
däremot inte förändringar som kommit till på konstlad väg genom åtgärder som inte är förenliga 
med GATT.218 I EEC – Dessert Apples utgjordes sådana särskilda faktorer av Chiles kraftigt 
ökade produktionsförmåga vilken lett till ökad exportkapacitet. 219  Ett önskemål om att 
kompensera för en förlorad tvist kan således inte vara en sådan särskild faktor som föranleder 
att tullkvoten ska fördelas annorlunda än på historisk basis.  

För de fall endast den utpekade medlemsstaten kan bevisa, genom referensperiod eller 
särskild faktor, import av den produkt tullkvoten avser kan alltså fördelning av tullkvoten, på 
ett WTO-förenligt sätt, på historisk basis ske till den medlemsstaten. En landspecifik tullkvot 
som tillkommit på detta sätt är därmed WTO-förenlig och kan följaktligen användas som 
kompensation i en WTO-tvist. 

I EC – Bananas III prövades frågan huruvida det är tillåtet med ett system som möjliggör 
för medlemsstater att ge bort tullkvotsdelar till varandra. EU inrättade ett system som innebar 
en rätt för de länder som omfattades av ett visst avtal220 att ge bort de delar av tullkvoten som 
inte använts till andra parter till det aktuella avtalet. Det fanns ingen möjlighet att ge bort delar 
till medlemsstater som inte var parter till avtalet, vilket i sin tur innebar att länder som inte 
inkluderades i denna av EU fastlagda banan-regim inte fick åtkomst till de outnyttjade delarna 
av kvoten. Detta ansågs vara oförenligt med artikel XIII:II GATT, då det inte kunde anses 
spegla de andelar av handeln medlemsstaterna hade förväntats erhålla vid avsaknaden av sådana 
restriktioner.221 

Regelverket kring tillämpning av tullkvoter är, som framkommer av ovan, komplext. Det 
har anförts att denna bestämmelse i GATT som är till för att hantera hur fördelning av tullkvot 

                                                        
214 Mönnich, s. 31. 
215 EC – Dessert Apples, p. 12.22.  
216 GATT Panel Report, EEC – Restrictions on Imports of Apples from Chile (EEC – Apples (Chile I)) (10 No-
vember 1980) (L/5047 – 27S/98) p. 4.8.  
217 EU – Poultry Meat (China), p. 7.349.  
218 GATT 1947 bilaga 1, anmärkningar och tilläggsbestämmelser, till artikel XI moment 2 sista punkten.  
219 EEC – Dessert Apples, p. 12.24.  
220 The Banana Framework Agreement (BFA).  
221 Banans III, p. 163.  
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ska ske inte hanterar den uppgiften särskilt väl, av det skälet att den ger dålig vägledning i hur 
man ska undvika diskriminering vid fördelning.222 Det har även uttalats att de möjligheter att 
fördela en kvot som anges i artikel XIII:II(a)–(d) GATT i sig verkar bekräfta det omöjliga i att 
definiera vad som utgör icke-diskriminerande tillämpning av en kvantitativ restriktion. Detta är 
skälet till att regeln, istället för att definiera hur en fördelning kan vara icke-diskriminerande, 
presenterar en lista av åtgärder, en lista som i vart fall verkar tolereras av medlemsstaterna som 
ingått Marrakesh-avtalet.223  

Sammanfattningsvis finns det således en möjlighet att landstilldela en tullkvot till en 
medlemsstat om denna utgör en leverantörsstat med väsentligt intresse av att leverera den 
produkt tullkvoten avser. För att tullkvoten, på ett WTO-förenligt sätt, ska kunna fördelas till 
en enda medlemsstat förutsätts antingen att övriga medlemsstater med väsentligt intresse går 
med på detta i avtal eller att den utpekade medlemsstaten är den enda medlemsstat som kan 
bevisa import på historisk basis, med andra ord om den är den enda medlemsstaten med 
väsentligt intresse. Vad som i sin tur avgör om en medlemsstat har väsentligt intresse av att 
leverera en produkt är beroende av vilken produkt som tullkvoten avser, något som definieras 
av tullkvotens kriterier.  
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7. Avslutande kommentarer 

Användandet av en landspecifik tullkvot som kompensation  

Uppsatsen har syftat till att klargöra i vilken mån WTO-rätten möjliggör användandet av en 
landspecifik tullkvot som kompensation till följd av en WTO-tvist. Som framgått står det 
parterna fritt att komma överens om vad en överenskommelse om kompensation ska avse och 
det finns därmed ingenting som utesluter att detta kan vara en tullkvot. Regelverket ställer dock 
upp krav på att en överenskommelse om kompensation dels ska vara frivillig, dels förenlig med 
regelverket i övrigt.224 Då tullkvoter regleras av flera olika regelverk kan landstilldelning av en 
tullkvot ske med tillämpning av två olika tillvägagångsätt, antingen genom användandet av 
tullkvotens kriterier eller genom dess tillämpning. Det förstnämnda är en följd av att en tullkvot 
rättsligt ska betraktas som en tariff och det senare en följd av tullkvotens särskilda beskaffenhet, 
som gör att den även regleras av regelverket för tillämpning av kvantitativa restriktioner.225  

Huruvida landstilldelning genom tullkvotens kriterier kan ske på ett WTO-förenligt sätt 
beror på flera olika omständigheter. Oavsett om tullkvotens kriterium direkt eller indirekt 
föranleder att en medlemsstat kan använda sig av tullkvoten kan den falla under 
tillämpningsområdet för GATT artikel I, eftersom kriterierna kan innebära en de jure eller de 
facto diskriminering.226  

För att en landspecifik tullkvot inte ska utgöra ett brott mot MFN-principen får den inte 
diskriminera mellan produkter av samma slag från olika medlemsstater. Om produkter från 
andra medlemsstater lever upp till de av tullkvoten uppställda kriterierna måste även de få 
omfattas av tullkvoten.227  Om det däremot av produktens kriterier att döma inte finns några 
produkter av samma slag i annan medlemsstat är det följaktligen inte ett brott mot 
bestämmelsen, eftersom det är tillåtet att särbehandla olika produkter. Det anförda öppnar 
därmed för en möjlighet att särbehandla olika medlemsstater genom kategorisering av 
produkter och genom att ställa upp snäva kriterier för en tullkvots användning. Tillåtligheten är 
därmed beroende av att det inte finns utländska produkter av samma slag som inte får tillgång 
till tullkvoten.228 Alternativt kan en sådan åtgärd vara tillåten om ett tillämpligt undantag är 
uppfyllt, exempelvis om ett frihandelsområde föreligger.229  

Huruvida en tullkvot kan vara såväl landspecifik som WTO-förenlig enligt regelverket för 
dess tillämpning beror på om den tilltänkta medlemsstaten är en medlemsstat med väsentligt 
intresse av att leverera den produkt tullkvoten avser eller inte. Finns det flera medlemsstater 
med väsentligt intresse måste dessa, enligt artikel XIII:II(d) GATT, gå med på att hela 
tullkvoten tilldelas det landet. 230  Om den tilltänkta medlemsstaten utgör den enda 
medlemsstaten med väsentligt intresse av att leverera produkten kan landstilldelning enligt 
artikel XIII GATT ske på ett WTO-förenligt sätt, antingen genom avtal eller på historisk 
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basis.231 Hur vet man då om staten har ett väsentligt intresse av att leverera produkten som 
tullkvoten avser? Termen leverantör med väsentligt intresse är avsedd att omfatta de 
medlemsstater som, vid avsaknad av diskriminerande kvantitativa restriktioner som påverkar 
deras export, rimligen skulle kunna förvänta sig att ha en betydande marknadsandel av den 
aktuella marknaden.232 Svaret på om den aktuella medlemsstaten skulle ha sådan signifikant 
marknadsandel är följaktligen beroende av vilken produkt tullkvoten avser. Vilken produkt som 
ska omfattas av den tullättnad en tullkvot medför definieras genom tullkvotens kriterier, vilket 
för oss tillbaka till regelverket för tullkvotens kriterier och de regler som ställs upp där.  

Cirkeln är därmed sluten. WTO-rätten möjliggör användandet av en landspecifik tullkvot 
som kompensation i den mån kriterierna för den produkt tullkvoten avser är utformade på sådant 
sätt att endast en medlemsstat kan leverera den aktuella produkten samtidigt som kriterierna i 
sig inte står i strid med MFN-principen. MFN-principens tillämpningsområde sträcker sig 
endast till de fall det finns utländska produkter av samma slag. För det fall det inte gör det finns 
det inget som utesluter att en stat ges en landstilldelad tullkvot som kompensation i syfte att 
lösa en WTO-tvist.  

Utfallets relation till ändamålen bakom två av WTO-rätten intressen 

Arbetet har även syftat till att besvara vilken rättspolitisk avvägning som kommer till uttryck i 
gällande rätt.  Utformningen av gällande rätt i aktuellt hänseende kan betraktas som ett 
ställningstagande till hur två grundläggande ändamål med det aktuella regelverket, intresset av 
nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning av en tvist och intresset av att principen om icke-
diskriminering upprätthålls, har avvägts mot varandra.  

Ändamålen bakom de två intressena har stått att finna i såväl WTO-rättens historia som i 
WTO-avtalens ingresser. Tvistlösningssystemet syftar till att säkerställa att tillfredsställande 
lösningar i uppkomna tvister ska kunna komma till stånd. Ömsesidigt överenskomna lösningar 
är att föredra. 233  Regelverket presenterar därmed parterna med alternativet att nå en 
överenskommelse om kompensation, vilket därmed utgör en ömsesidigt tillfredsställande 
lösning av en tvist. Överenskommelse om kompensation är således såväl en lösning av tvisten 
som en möjlighet för den felande parten i tvisten att undvika att drabbas av motåtgärder. Enligt 
de allmänna folkrättsliga reglerna är skyldigheten att kompensera en skadad stat finansiellt en 
omedelbar följd av att en stat bryter mot internationell rätt. 234  Inom WTO-rätten uppstår 
däremot ingen sådan skyldighet per automatik utan en kompensation är följden av en 
överenskommelse mellan parterna i tvisten. Kompensationens utformning är däremot villkorad 
av artikel XXII DSU, som ställer krav på att den ska vara såväl frivillig som WTO-förenlig för 
att anses vara laglig. 

Medlemsstaterna erkänner i ingressen till WTO:s grundande traktat att åtaganden på detta 
område bland annat bör syfta till att höja levnadsstandarden, säkerställa ett optimalt nyttjande 
av världens resurser samt säkerställa att utvecklingsländer tar del av den tillväxt som följer av 
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den internationella handeln.235 Dessa ändamål ska nås genom nedsättning och bindande av 
tullar och andra åtgärder samt genom avskaffandet av diskriminerande behandling i 
internationella handelsförbindelser. Principen om icke-diskriminering genomsyrar alltjämt 
WTO-rätten och kommer främst till uttryck genom MFN-principen. 236  Ändamålet med 
principen om icke-diskriminering är följaktligen att nå de övergripande mål organisationen 
ställt upp. 

Hur sker då avvägningen mellan dessa två intressen i frågan avseende en landspecifik 
tullkvot som kompensation? Mot bakgrund av utredningen kan konstateras att det i frågan inte 
förefaller vara så mycket fråga om en avvägning som en tydlig övervikt för ett av intressena, 
intresset av att principen om icke-diskriminering upprätthålls. Regelverket för tvistelösning 
möjliggör å ena sidan att en kompensation, i syfte att nå en tillfredsställande lösning i en tvist, 
kan ha vilket värde och vilken form som helst. Å andra sidan är lagligheten av en sådan 
ömsesidig lösning, enligt XXII:I DSU, beroende av dess förenlighet med principen om icke-
diskriminering. Följden av detta blir att intresset av att principen om icke-diskriminering 
upprätthålls trumfar tvistelösningsregelverkets ändamål att genom kompensation uppnå en 
ömsesidigt tillfredsställande lösning av en tvist. Det är endast om en kompensation inte står i 
strid med annan bestämmelse i WTO-avtalen som den är tillåten. Det är alltså endast i de fall 
en landspecifik tullkvot inte står i strid med MFN-principen som en sådan kan vara förenlig 
med WTO-rätten. 

Det har i andra sammanhang argumenterats för att artikel I och XIII GATT inte skulle vara 
tillämpliga när det är fråga om någon typ av kompensation. Frågan kom upp i EC – Poultry 
som berörde kompensation i samband med omförhandlingar om tullar. Panelen fann i det fallet 
inget skäl tala för att en kompensation vid omförhandling skulle vara undantagen MFN-
principen i artikel I eller artikel XIII GATT. 237  För de fall det alltså inte uttryckligen 
framkommer ett krav på WTO-förenlighet av lagtexten, vilket det gör avseende kompensation 
till följd av en tvist, har medlemsstater således försökt argumentera för att det faktum att det är 
fråga om kompensation, om än i annat sammanhang, är skäl att få avvika från MFN-principen. 
Som vi kan se ställer sig Panelen inte bakom detta argument, något som än mer stödjer 
slutsatsen att principen om icke-diskriminering väger tyngre än ändamålen med kompensation 
till följd av en tvist. I doktrinen har det avseende MFN-principens karaktär anförts att “[t]he 
truth is that the MFN-tariff policy really doesn´t give a damn about whether any particular 
country gets what it deserves”.238 Så är tydligen också fallet i fråga om kompensation i en 
WTO-tvist.  

WTO-rätten är dock, som många andra rättssystem, beroende av att någon klagar. Så är även 
fallet avseende lagligheten av en överenskommelse om kompensation. Det är inget nytt inom 
den internationella handelsrätten att en stat på olika sätt försöker åstadkomma ett resultat som 
innebär att endast en medlemsstat gynnas. I ett fall från 1963 skulle USA straffa Europeiska 
Gemenskapen då denna agerat i strid med GATT 1947. I det fallet kategoriserade USA tullen 
på Brandy i två kategorier, av vilka den ena kategorin hade ett sådant pris som endast fransk 
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Brandy överskred och den andra kategorin omfattade all annan Brandy.  I detta fall protesterade 
inte EG mot införandet av de nya tullarna, utan fann sig i den diskriminerande åtgärden.239  

Regelverket avseende kompensation syftar alltså till kunna få till stånd ömsesidigt 
tillfredsställande lösningar av tvister, något som rimligen även borde ligga i medlemsstaternas 
intresse, för att säkerställa ett fungerande tvistlösningssystem för den internationella handeln. 
WTO-avtalen tillåter inte någon flexibilitet avseende en överenskommelse om en 
kompensations förenlighet med MFN-principen, utan där väger det senare alltid tyngre. Det är 
däremot inte uteslutet att medlemsstaterna i viss mån gör det genom sin underlåtenhet att klaga 
på en WTO-stridig kompensation, en kompensation som exempelvis tar formen av en 
landspecifik tullkvot.   

Det ovan sagda innebär att medlemsstaterna genom sin underlåtenhet kan tillåta viss 
flexibilitet i sin avvägning mellan MFN-principen och intresset av att kompensera en stat i syfte 
att lösa en internationell konflikt. En sak står dock klar: WTO-avtalen gör det inte.  
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