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1  Inledning 
1.1 Förhållandet mellan handel och miljö ur ett juridiskt perspektiv 
Det är svårt att hävda att internationell handel inte har en påverkan på vår värld. Lika väl 

som det står klart att handeln bidrar till ekonomisk utveckling och tillför många positiva 

aspekter till vårt samhälle är det även tydligt hur liberaliserad världshandel kan påverka 

miljön negativt.1 Handel kan säkerligen bidra till att miljövänliga tekniker sprids och 

därmed minska exempelvis global uppvärmning.2 De flesta analyser visar dock att ökad 

handel medför ökade utsläpp av växthusgaser genom produktion och transport.3 Utöver 

denna konkreta påverkan kan handeln och dess regelverk påverka miljön på ett mer 

indirekt sätt. Handelsreglerna har rent utav ansetts indirekt reglera den internationella 

miljörätten genom att handelsreglerna sätter ramar för hur staterna kan utforma sin 

miljöreglering.4 En viktig aktör för liberalisering av världshandeln är World Trade 

Organization (WTO). En stor del av världshandeln regleras idag genom WTO.5 Vidare 

har WTO lovordats för sitt goda resultat avseende genomförandet WTO-rätten genom sin 

tvistlösningsmekanism.6 Även dess stora antal medlemsstater, hela 162 stycken, är ett 

bevis på den världsomspännande påverkan WTO:s reglering kan ha.7 WTO är därför en 

bra organisation att studera för den miljöintresserade som vill få inblick i hur 

världshandeln kan påverka utvecklingen och tillämpningen av internationell miljörätt.  

Att internationell handel regleras på internationell nivå kan inte anses förvånade. Inte 

heller kan miljörättens plats inom folkrätten ifrågasättas eftersom miljöförstöring och 

andra miljöproblem såsom global uppvärmning inte tar hänsyn till statsgränser utan har 

en uppenbart internationell prägel. En stor mängd traktat har därför utvecklats på 

miljörättens område.8 WTO-reglerna och miljörätten tar således båda plats inom det 

större system av internationell rätt som folkrätten utgör. Risken att den fragmenterade 

                                                
1 Engelund Olsen, B., ”Trade and the Environment”, i WTO Law: From a European Perspective, 
Engelund Olsen, B., Steinicke, M., Engsig Sørensen, K. (red.), 2012, s. 181-226, s. 184.  
2 Chang, W., “World Trade and the Environment: Issues and Policies”, Pacific Economic Review, vol. 22, 
mars 2017, s. 435-479, s. 435.   
3 Tamiotti, L., Teh, R., Kulaçoğlu, V., Olhoff, A., Simmons, B., Abaza, H., Trade and Climate Change  
A report by the United Nations Environment Programme and the World Trade Organization, 2009, s. xii-
xiii. 
4 Fisher, E., Lange, B., Scotford, E., Environmental Law, 2013, s. 185. 
5 Zetterberg, C., ”Frihandel, miljökonventioner och genomslaget för hållbar utveckling”, i Festskrift till 
Ellen Margrethe Basse, Tegnes Anker, H., Engelund Olsen, B. (red.), 2008, s. 117-133, s.118. 
6 Klabbers, J., International Law, 2013, s. 272-276. 
7 World Trade Organization, Members and Observers, 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (Datum: 5 februari 2018, kl. 14.15).  
8 Fisher, Lange, Scotford, a.a., s. 190. 



8 

folkrätten, som utvecklats inom olika rättsområden och genom olika traktat, innehåller 

konflikter mellan de olika rättsakterna är påtaglig.9 En sådan konflikt kan tydligt urskiljas 

mellan WTO-rätt och internationell miljörätt. Samtidigt som WTO har skapat ett 

världsomspännande system för internationell handel har miljörätten fått upp ögonen för 

handelsrestriktioner som en lämplig genomförandemekanism i MEA.10  

WTO har identifierat 17 multilaterala miljökonventioner, Multilateral Environmental 

Agreements (MEA), som innehåller handelsrestriktioner som riskerar att gå emot WTO:s 

reglering.11 Samtidigt har WTO slagit fast att dess regelverk och den internationella 

miljörätten ska vara ömsesidigt stödjande. Vad detta skulle innebära i praktiken är 

otydligt.12 När regelverken tycks svårförenliga är det svårt att förstå hur de skulle kunna 

fungera på ett sätt som är ömsesidigt stödjande. Det finns i nuläget inget system för att 

fastställa om en konflikt föreligger och i så fall vilket regelverk som ska tillämpas.13 Med 

WTO:s starka tvistlösningsmekanism i åtanke riskerar WTO att åsidosätta miljörätten till 

fördel för internationell handel. Vidare blir relationen mellan WTO och MEA en 

förtroendefråga för såväl handelssystemet som för miljörätten. Om vissa WTO-

medlemsstater har anslutit sig till MEA och efterlever de skyldigheter som ett sådant 

anslutande innebär medan andra medlemsstater inte är anslutna till MEA finns det risk 

att de WTO-medlemsstater som inte är part till MEA får en konkurrensfördel på 

marknaden. En sådan konkurrensfördel kan uppstå eftersom att vissa parter till WTO kan 

handla på marknaden utan att ta hänsyn till kraven i MEA medan andra medlemsstater 

måste förhålla sig till dessa regler i exempelvis sin produktion vilket skulle kunna 

medföra ökade produktionskostnader.14 Vidare minskar förtroendet för det internationella 

miljösamarbetet om inte åtgärder föreskrivna i MEA kan genomföras utan repressalier 

från WTO. Denna konflikt bör därför utredas och det vore att föredra om en lösning stod 

att finna så snart som möjligt. Denna uppsats avser att bidra till denna diskussion.  

 

                                                
9 Feichtner, I., ”The Waiver Power of the WTO: Opening the WTO for Political Debate on the 
Reconciliation of Competing Interests”, The European Journal of International Law, vol. 20, 2009, s. 
615-645, s. 616. 
10 Se t.ex.: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 3 mars 
1973, artikel II. Se även: Engelund Olsen, a.a., s. 182.   
11 Committee on Trade and Environment, Matrix on Trade Measures Pursuant to Selected MEAs, 
WT/CTE/W/160/Rev.8, 9 oktober 2017. 
12 Eklöf, G., Miljön på undantag: de internationella miljöavtalen och WTO, 2004, s. 8.  
13 Eklöf, a.a., s. 16. 
14 Zetterberg, a.a., s.132-133. 
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1.2 Syfte  
Denna uppsats har till syfte att utreda hur konflikten mellan WTO och MEA ser ut och 

därefter, i förhållande till konflikten mellan WTO och MEA, analysera möjliga 

lösningsförslag inom WTO. Genom att först utreda vilka olika aspekter som finns av 

konflikten och vad den innebär för förhållandet mellan WTO och MEA kan styrkor och 

svagheter med de olika lösningsförslag som kommer att framföras analyseras. Slutligen 

avser denna uppsats att ta ställning i frågan om vilket av de presenterade 

lösningsförslagen som har störst potential att bidra till en lösning av konflikten som 

uppstår i förhållandet mellan WTO och MEA som innehåller handelsrestriktioner.  

 

1.3 Avgränsning 
Den internationella handelsrätten och den internationella miljörätten är som ovan 

konstaterats två breda rättsområden. Som representant för världshandeln och dess 

intressen har WTO ovan pekats ut som en lämplig organisation att se närmare på eftersom 

en så pass stor del av världshandeln regleras genom just WTO. Således får WTO statuera 

exempel för handelsintresset i skärningspunkten mellan de två rättsområdena. WTO som 

organisation innehåller omfattande regleringar och viss precisering av vilka områden av 

WTO-rätten som ska analyseras kommer att krävas för denna uppsats.  

Nedan kommer WTO-regimen att beskrivas mer i detalj och detta avsnitt fungerar 

således till att urskilja den del av WTO-rätten som kommer att ligga i fokus för denna 

uppsats. WTO-avtalen utgår från Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 

Organization (WTO-avtalet)15 som reglerar de övriga WTO-avtalen. De olika avtal som 

berör handel med varor behandlas under annex 1A och där listas 17 olika handelsavtal. 

Det är främst tre av dessa avtal som behandlar miljöregleringar.16 Dessa är The General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT alternativt GATT 1994)17, Agreement on the 

Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)18 och Agreement on 

Technical Barriers to Trade (TBT).19 Av dessa tre framhålls GATT som det mest 

övergripande avtalet medan de övriga anses innehålla mer specifika bestämmelser.20 SPS 

                                                
15 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 april 1994. 
16 Fisher, Lange, Scotford, a.a., s. 186.  
17 The General Agreement on Tariffs and Trade, 15 april 1994. 
18 The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, 15 april 1994.  
19 Agreement on Technical Barriers to Trade, 15 april 1994.  
20 World Trade Organization, The WTO Agreements Series Technical Barriers to Trade, s. 7, 
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/tbttotrade_e.pdf (Datum: 6 februari 2018, kl. 14.08).   



10 

reglerar handelsrestriktioner som införts med avsikt att skydda liv och hälsa hos 

människor, djur och växter.21 Dessa åtgärder kan även ha positiv påverkan på miljön, men 

eftersom huvudsyftet i SPS inte är miljörelaterat kommer denna uppsats att bortse ifrån 

detta mer specifika avtal. Regleringen i TBT fokuserar exempelvis på miljömärkning och 

andra standarder såsom energieffektivitet. Därför kan även TBT påverka lagstiftning som 

avser att förbättra miljön.22 Miljöskydd föreskrivs till och med vara en av de grunder som 

gör det möjligt att anta sådana tekniska föreskrifter som TBT reglerar.23 Denna uppsats 

kommer dock inte att behandla TBT mer ingående. Även om en handelsrestriktion inte 

innebär ett brott mot TBT kräver WTO-systemet att samma åtgärd inte heller bryter mot 

det mer generella GATT.24 Därför är GATT, med sitt innehåll av mer generella 

bestämmelser och ett bredare tillämpningsområde, det avtal som bäst kan illustrera 

relationen mellan WTO och MEA. Med anledning av detta kommer GATT att vara fokus 

för denna uppsats.  

Det finns flera miljörelaterade diskussioner inom WTO. Ett exempel på en sådan 

diskussion är hur begreppet lika produkter i GATT ska tolkas.25 Många olika diskussioner 

kan således vara av vikt för vilket utrymme som finns för miljöskydd inom WTO:s 

regelverk, men alla kommer inte att behandlas i denna uppsats. Det är istället lämpligt att 

fokusera på den möjlighet som finns att göra undantag från GATT för miljöhänsyn. I 

frågan om förhållandet mellan WTO och MEA får diskussionen om undantagsregeln i 

GATT, artikel XX, anses särskilt intressant eftersom att denna bestämmelse, av WTO, 

har ansetts medföra en möjlighet att balansera olika intressen.26 Därför är 

undantagsregeln GATT en bra utgångspunkt för en analys av förhållandet mellan WTO 

och MEA och denna bestämmelse kommer därmed att ligga i fokus för denna uppsats.  

Av naturliga skäl kommer även Dispute Settlement Understanding (DSU)27 att behöva 

behandlas i viss utsträckning eftersom det är svårt att diskutera WTO som organisation, 

rapporter från tvistlösningssystemet samt regelkonflikter utan att beröra WTO:s 

tvistlösningsorgan och genomförandemekanism. Detsamma gäller för det övergripande 

                                                
21 The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, 15 april 1994, artikel 
2.  
22 Eklöf, a.a., s. 23.  
23 Agreement on Technical Barriers to Trade, 15 april 1994, artikel 2.2. 
24 Van den Bossche, P., Zdouc, W., The Law and Policy of the World Trade Organization, 2013, s. 862.  
25 För en sådan analys se t.ex.: Bernasconi-Osterwalder, N., Magraw, D., Oliva, M., Tuerk, E., Orellana, 
M., Roch, P., Environment and trade: a guide to WTO jurisprudence, 2006, s. 7. 
26 Van den Bossche, Zdouc, a.a., s. 547. Se även: Report of the Appellate Body, United States – 
Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 26 april 1996, s. 18. 
27 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, 15 april 1994. 
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WTO-avtalet som påverkar tolkning och tillämpning av de olika WTO-avtalen samt 

stadgar processer för förändringsmöjligheter. 

Gällande MEA har WTO under 2017 identifierat 17 olika MEA vilka innehåller 

handelsrestriktioner som potentiellt strider mot WTO-rätten.28 Denna uppsats kommer att 

behandla några av dessa MEA mer ingående med avsikt att de utvalda MEA ska 

representera det större antal MEA som innehåller handelsrestriktioner som finns på den 

internationella miljörättens område. Genom att fokusera på ett mindre antal MEA kan 

exempel på hur handelsrestriktioner i MEA har utformats lyftas fram och dessa avtal kan 

även fungera som grund för en mer konkret analys av hur olika lösningsförslag avseende 

konflikten mellan WTO och MEA skulle fungera i förhållande till specifika MEA. De 

MEA som kommer att granskas mer ingående i denna uppsats hämtas från det matrix som 

WTO:s miljökommitté har skapat i sitt arbete med att analysera MEA:s 

handelspåverkan.29 De utvalda MEA innehåller handelsrestriktioner och har pekats ut, av 

WTO, då dessa handelsrestriktioner tycks svårförenliga med WTO-rätten. Tre 

konventioner utmärker sig bland dessa MEA som särskilt respekterade internationellt. 

Bland annat utmärker de sig för att de getts ett uttryckligt undantag i ett annat omfattande 

handelssamarbete, North American Free Trade Agreement (NAFTA).30 Undantaget i 

NAFTA omfattar Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora (CITES),31 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone 

Layer (Montrealprotokollet)32 och Basel Convention on the Control of Transboundary 

Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Baselkonventionen).33 Dessa traktat 

kommer att behandlas mer ingående och som jämförelsematerial kan även andra traktat 

komma att bli aktuella.  

 

1.4  Metod och material  
I arbetet med denna uppsats har den rättsdogmatiska metoden använts och varit behjälplig 

vad gäller att utreda gällande förhållande mellan WTO och MEA. Jag har fokuserat på 

                                                
28 Committee on Trade and Environment, Matrix on Trade Measures Pursuant to Selected MEAs, 
WT/CTE/W/160/Rev.8, 9 oktober 2017.  
29 Committee on Trade and Environment, Matrix on Trade Measures Pursuant to Selected MEAs, 
WT/CTE/W/160/Rev.8, 9 oktober 2017.  
30 North American Free Trade Agreement, 1 januari 1994, artikel 104. 
31 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 3 mars 1973. 
32 1987 Montreal Protocol to the 1985 Vienna Convention on Substances that Deplete the Ozone Layer, 
16 september 1987. 
33 The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal, 22 mars 1989.  



12 

hur den konflikt som uppstår mellan WTO och MEA kommer till uttryck ur en juridisk 

synvinkel. Således har jag inte närmare analyserat argument för hur handel och miljö 

påverkar varandra utifrån exempelvis miljövetenskapliga överväganden. Den 

rättsdogmatiska metodens syfte att utreda gällande rätt, de lege lata, samt hur rätten borde 

vara, de lege ferenda, kommer i uppsatsen till utryck genom mitt arbete med att utreda 

hur konflikten mellan WTO och MEA ser ut samt i diskussionen kring möjliga lösningar 

på konflikten. Eftersom ett de lege lata resonemang avser att utreda rättsläget och ett de 

lege ferenda resonemang syftar till att ge förslag på hur problem kan lösas fungerar 

således den rättsdogmatiska metoden väl för min uppsats.34 Hur handelsrätten och 

miljörätten ska förhålla sig till varandra och vilken balans som bör råda mellan de båda 

områdena är dock i det yttersta en politisk fråga. Således har vissa politiska argument fått 

förekomma även i min analys av ämnet.  

Material till uppsatsen har främst hämtats ur rättskällor. Ytterligare material har dock 

använts för att kunna belysa de något mer politiska argument och överväganden som kan 

behövas. Sådant material, som främst utgör rapporter om förhållandet mellan handel och 

miljö, kan bidra med ytterligare aspekter som är av vikt för analysen. När dessa källor 

används kommer informationen att kritiseras alternativt stödjas med material från doktrin 

och andra rättskällor i den mån det behövs. Angående källmaterialet har jag i mitt arbete 

funnit en brist på nyare material och därmed har materialet generellt en äldre karaktär. 

Eftersom jag bedömer förhållandet mellan traktat som alla är äldre har bristen på nyare 

material inte framstått som problematisk för analysen. Mitt syfte med uppsatsen tar, som 

ovan konstaterats, avstamp i den bredare frågan om förhållandet mellan handelsintressen 

och miljöintressen. Denna bredare fråga har gett upphov till en stor mängd material och 

detta har jag bemött genom att välja ut material som kan belysa konflikten mellan WTO 

och MEA och samtidigt fungera väl i en analys av hur denna konflikt mellan WTO och 

MEA kan få en lösning.  

Begreppsanvändningen på området är till stor del på engelska och för att skapa en mer 

enhetlig läsning av min uppsats i förhållande till annat material på området har jag valt 

att använda mig av vissa vedertagna förkortningar som har ursprung i det engelska språket 

alternativt förkortningens originalspråk i övrigt. För enkelhetens skull kommer dessa 

uttryck att översätts till svenska första gången de introduceras i uppsatsen. Vad gäller 

                                                
34 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, 2013, s. 36. 
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traktat med engelska namn har jag låtit dem behålla sin engelska titel i sin helhet utan 

förklaring även om de förkortningar som används i denna uppsats kan vara på svenska. 

 

1.5 Disposition 
För att uppfylla uppsatsens syfte kommer denna uppsats inledningsvis att beskriva 

relevanta regler kring traktat i allmänhet. Uppsatsen kommer sedan att ge läsaren en 

inblick i relevanta regler i WTO-avtalen samt vad som redan konstaterats kring WTO:s 

förhållande till MEA. De olika MEA som kommer att behandlas i denna uppsats kommer 

sedan att beskrivas mer ingående för att skapa förståelse inför den efterföljande 

diskussionen om hur konflikten mellan WTO och MEA ser ut. Olika aspekter av denna 

konflikt kommer sedan att behandlas för att utmynna i en slutsats om konfliktens 

utseende. De aspekter som kommer att behandlas är hur reglerna i WTO och MEA 

förhåller sig till varandra, hur förhållandet mellan MEA och WTO kommer till uttryck i 

praxis, vilken påverkan WTO kan ha på utveckling av nya MEA samt hur förhållandet 

mellan WTO och MEA kan påverka konkurrensneutraliteten på marknaden. Slutligen 

kommer uppsatsen att behandla olika lösningsförslag och göra en slutlig avvägning där 

de olika förslagen ställs emot varandra med avsikt att ta ställning till vilket 

lösningsförslag som bör genomföras. I ett avslutande avsnitt kommer sedan uppsatsen att 

sammanfattas i samband med att avslutande kommentarer lämnas.  

 

2  Relevanta regler om traktat 
Den internationella rätten utgörs i stort av sedvanerätt och traktat, alltså avtal mellan 

stater.35 Sedvanerätten utvecklas genom hur stater beter sig och vad de anser är den 

allmänna rättsnormen.36 Sedvanerätten har betydelse för alla stater som inte protesterat 

mot dess utveckling redan från att denna sedvana började utformas.37 Eftersom både 

WTO och MEA är traktat bör uppsatsen inledningsvis behandla relevanta delar av 

traktaträtten, samt relaterad sedvana, för att skapa en grund till den analys som kommer 

att föras om förhållandet mellan WTO och MEA.  

Ett traktat om traktaträtten, Vienna Convention on the Law of Treaties 

(Wienkonventionen),38 har antagits och styr exempelvis hur traktat ingås, tolkas och vad 

                                                
35 Shaw, M., International Law, 2014, s. 654. 
36 Shaw, a.a., s. 53. 
37 Shaw, a.a., s. 65. 
38 Vienna Convention on the Law of Treaties, No.18232, 23 maj 1969. 
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som gäller vid traktatsbrott. Wienkonventionen har upprepade gånger ansetts kodifiera 

gällande sedvanerätt.39 Endast delar av Wienkonventionen kan dock sägas kodifiera 

sedvanerättsliga regler och bland de regler som anses vara sedvana finns bestämmelser 

som behandlar traktattolkning samt den sedvanerättsliga regeln pacta sunt servanda, avtal 

ska hållas.40 Till Wienkonventionen finns idag 116 parter som således är bundna av de 

traktaträttsliga bestämmelser om traktat som finns i Wienkonventionen.41 För de stater 

som inte är anslutna till Wienkonventionen får den sedvanerätt som kodifierats genom 

Wienkonventionen betydelse och denna gäller således för alla.42  

De regler som Wienkonventionen uppställer innehåller en generell regel samt en 

supplementär regel om traktatstolkning.43 Den generella regeln föreskriver att tolkningen 

ska utgå från den gängse meningen av texten vilken ska läsas i förhållande till sitt 

sammanhang och syfte. I sammanhanget ingår bland annat traktatets preambel. Utöver 

sammanhanget ska hänsyn även tas till efterföljande praxis om traktatets tillämpning samt 

annan internationell rätt som är tillämplig mellan parterna.44 Hur denna regel har 

formulerats innebär inte att tolkningen ska ske enligt en hierarki utan uppställer enbart en 

logisk ordning att gå till väga vid tolkningen av traktat.45 Wienkonventionens 

supplementära regel för tolkning av traktat kan användas om tolkning enligt ovanstående 

inte klargör hur traktatet ska tolkas eller då det ovanstående har lett till en tolkning som 

är uppenbart orimlig. Enligt den supplementära tolkningsmetoden kan hänsyn tas till 

förarbeten till traktatet och andra omständigheter vid dess ingående.46 Även om 

Wienkonventionens regler för traktattolkning gäller för parter till Wienkonventionen och 

har betydelse för alla i egenskap av sedvanerätt är Wienkonventionens regler inte de enda 

regler som gäller för traktattolkning.47 Därmed finns det möjlighet att ta hänsyn till 

ytterligare regler om tolkning av traktat även om dessa regler inte uttryckligen omnämns 

bland tolkningsreglerna i Wienkonventionen. 

För analysen av hur konflikten mellan MEA och WTO ser ut är det även relevant att 

belysa de regler som finns för det fall att två traktat reglerar samma sak. Traktat har 

                                                
39 Se bland annat: Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, ICJ, 27 januari 2014, p. 57. 
40 Shaw, a.a., s. 654. 
41 United Nations Treaty Collection, Vienna Convention on the Law of Treaties, 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-
1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en, (Datum: 7 mars 2018, kl. 09.48). 
42 Shaw, a.a., s. 65.  
43 Aust, A., Modern Treaty Law and Practice, 2013, s. 208 och s. 217. 
44 Vienna Convention on the Law of Treaties, No.18232, 23 maj 1969, artikel 31. 
45 Aust, a.a., s. 208.  
46 Vienna Convention on the Law of Treaties, No.18232, 23 maj 1969, artikel 32. 
47 Gardiner, R., Treaty Interpretation, 2008, s. 51. 
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sinsemellan ingen hierarki utan är tillämpliga samtidigt. Detta gäller även för traktat och 

sedvanerätt.48 Om två traktat reglerar samma fråga och det därmed förekommer 

motstridig reglering, vilket kan vara fallet då både WTO och MEA reglerar handelsfrågor, 

föreskriver dock Wienkonventionen att det senast ingångna traktatet ska gälla enligt 

regeln om lex posterior.49 Wienkonventionen föreskriver även regler för hur två parter till 

en tvist ska förhålla sig i det fall motstridig reglering i traktat föreligger men endast en av 

tvistens parter är ansluten till båda traktaten. I en sådan situation föreskriver 

Wienkonventionen att det traktat som tvistens båda parter är anslutna till ska gälla.50 Eklöf 

noterar även att förhållandet mellan traktat kan regleras enligt principen om lex specialis. 

Enligt denna princip ska mer specifik reglering få företräde över mer generell reglering. 

Han menar att denna princip erkänns av Internationella domstolen i Haag, International 

Court of Justice (ICJ).51 Som ett exempel på ett fall där ICJ har argumenterat utifrån 

principen om lex specialis kan nämnas ett fall som behandlade lagligheten i att hota med 

användande av kärnvapen. I fallet kunde en fråga avgöras genom att antingen använda ett 

traktat om civila och politiska rättigheter eller den internationella humanitära rätten som 

är tillämplig under väpnade konflikter. Det förelåg i fallet motstridig reglering och ICJ 

menade att frågan skulle avgöras utifrån den mer specifika rätten för reglering av väpnade 

konflikter.52 Denna rättsordning skulle alltså tillämpas på grund av sin mer precisa 

karaktär och därför utgjorde rättsordningen lex specialis i förhållande till traktatet som 

behandlade civila och politiska rättigheter mer generellt. Hur WTO och MEA förhåller 

sig till varandra kan utifrån denna bakgrund diskuteras mer nedan. Först måste dock WTO 

och MEA innehållande handelsrestriktioner beskrivas närmare för att ge substans till en 

sådan analys.  

 

3  Relevanta regler och aktörer i WTO  
3.1 De olika WTO-avtalen och dess reglering  

3.1.1 WTO-avtalet och förhållandet till GATT 1947 

I och med att WTO grundades genom WTO-avtalet inledde WTO sin verksamhet år 1995. 

WTO-avtalet är en övergripande text och under WTO-avtalet finns övriga WTO-avtal, 

                                                
48 Shaw, a.a., s. 68-69. 
49 Vienna Convention on the Law of Treaties, No.18232, 23 maj 1969, artikel 30.3-30.4. 
50 Vienna Convention on the Law of Treaties, No.18232, 23 maj 1969, artikel 30.4. 
51 Eklöf, a.a., s. 26. 
52 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ, 8 juli 1996.   
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såsom SPS och GATT. Dessa ska ses som en integrerad del av WTO-avtalet och binder 

således alla medlemsstater till WTO.53 Eftersom övriga avtal är en integrerad del av 

WTO-avtalet är det naturligt att WTO-avtalet påverkar tolkningen av övriga WTO-avtal. 

För frågan om förhållandet mellan WTO och MEA är det därför intressant att notera att 

WTO-avtalet i sin preambel poängterar att handelsrelationer måste utövas i enlighet med 

bland annat hållbar utveckling och miljöskydd. WTO-avtalet innehåller även 

övergripande regler om WTO och förklarar därmed vilken roll olika organ inom WTO 

har. Bland annat slår WTO-avtalet fast att representanter från alla medlemsstater ska 

träffas för den så kallade ministerkonferensen med jämna mellanrum för att bland annat 

fatta beslut som krävs under de olika WTO-avtalen i enlighet med WTO-avtalets regler.54  

Innan WTO grundades var General Agreement on Tariffs and Trade från 1947 (GATT 

1947)55 ett enskilt traktat och reglerade internationell handel. Genom grundandet av WTO 

kom GATT 1994 att bli ett av flera WTO-avtal och ska enligt WTO-avtalet ses som skiljt 

från GATT 1947.56 GATT 1994 inkorporerar dock GATT 1947 på så sätt att GATT 1994 

utgörs av bestämmelserna i GATT 1947.57 Även om WTO är skilt från GATT 1947 så 

ska WTO, enligt WTO-avtalet, guidas av de beslut och processer som antagits under 

GATT 1947.58 Det bör därmed att noteras att även om GATT 1994 inte omformulerades 

vid grundandet av WTO är GATT 1994 ett separat traktat från GATT 1947 och ett av 

många WTO-avtal under WTO-avtalet. 

   

3.1.2 Tvistlösning 

WTO har som ovan konstaterats ansetts effektiv i sitt genomförande av WTO-rätten. Den 

tvistlösningsmekanism som har utvecklats inom WTO har fått mycket positiv respons 

eftersom den anses vara en bidragande orsak till att WTO-rätten kan genomföras 

effektivt.59 Hur tvistlösningsmekanismen är uppbyggd framkommer i ett av WTO-

avtalen, DSU. Om en medlemsstat bryter mot sina åtaganden enligt något av WTO-

avtalen finns möjlighet för andra WTO-medlemsstater att inleda ett tvistlösnings-

förfarande enligt DSU. För den praktiska tvistlösningen har DSU instiftat ett 

                                                
53 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 april 1994, artikel II.1. 
54 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 april 1994, artikel IV.1. 
55 General Agreement on Tariffs and Trade, 30 oktober 1947. 
56 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 april 1994, artikel II.4. 
57 The General Agreement on Tariffs and Trade, 15 april 1994, artikel 1.(a). 
58 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 april 1994, artikel XVI. 
59 Klabbers, a.a., s. 272-276. 
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tvistlösningsorgan, den så kallade Dispute Settlement Body (DSB).60 Vid en tvist mellan 

WTO:s medlemsstater kan DSB skapa en tvistlösningspanel vars rapport kan antas eller 

överklagas av parterna.61 Om en part till tvisten överklagar panelens rapport bedöms 

tvisten av DSB:s överprövningsorgan, Appellate Body (AB). Den rapport som sedermera 

utvecklas av AB ska antas av parterna och DSB om inte DSB enhälligt beslutar att inte 

anta rapporten.62 De tvister som hamnar inom tvistlösningssystemet härrör ur de olika 

WTO-avtalen och tvister angående GATT handläggs därför under DSU.63 Tvistlösnings-

mekanismen är därför relevant för hur konflikten mellan WTO och MEA ter sig och är 

således av vikt för denna uppsats.  

 

3.1.3 Förbud mot handelsrestriktioner i GATT  

GATT är det WTO-avtal som denna uppsats fokuserar på och således behöver dess 

handelsliberaliserande åtgärder beskrivas mer i detalj. Mer specifikt är GATT ett WTO-

avtal som reglerar handel med varor.64 Hur begreppet varor ska förstås är inte tydligt 

definierat i GATT och kan tyckas mer komplicerat än vad det framstår som vid första 

anblick. Generellt definieras varor av sin fysiska karaktär och de utvalda MEA som 

kommer att behandlas i denna uppsats kan alla anses omfatta någon form av vara.65 

Syftet med de internationella handelsdiskussionerna har länge varit att liberalisera 

handeln.66 Så har skett inom WTO genom förhandlingar om lägre tariffer för importer 

och reglerna kring dessa återfinns i ett annex till GATT.67 Eftersom tariffer är tydliga och 

kan framförhandlas inom ramen för GATT har dessa handelshinder ansetts vara att 

föredra framför andra protektionistiska åtgärder som kan störa den internationella 

handeln.68 GATT har med anledning av detta även infört regler för att bemöta andra 

protektionistiska åtgärder som kan motverka syftet att uppnå mer liberaliserad handel. 

                                                
60 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, 15 april 1994, artikel 2.  
61 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, 15 april 1994, artikel 
16. 
62 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, 15 april 1994, artikel 
17. 
63 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, 15 april 1994, appendix 
1. 
64 Ensig Sørensen, K., ”Trade in Goods”, i WTO Law: From a European Perspective, Engelund Olsen, 
B., Steinicke, M., Engsig Sørensen, K. (red.), 2012, s. 113-180, s. 113.  
65 För en diskussion kring definitionen av varor se: Ensig Sørensen, a.a., s. 119-121.   
66 Ensig Sørensen, a.a., s. 116. 
67 Ensig Sørensen, a.a., s. 121. 
68 Ensig Sørensen, a.a., s. 117. 
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GATT slår fast att inga andra restriktioner och förbud får införas utöver de tariffer som 

förhandlats fram under GATT. Förbudet omfattar olika handelshämmande åtgärder som 

importförbud och andra kvantitativa restriktioner, såsom kvoter, krav på import- och 

exportlicenser eller andra liknande åtgärder.69 Vidare anses diskriminering på marknaden 

problematisk och detta framkommer redan i preambeln till WTO-avtalet.70 I GATT 

kommer detta till uttryck på två sätt. Dels genom principen om mest gynnad nation, Most 

Favoured Nation (MFN), och likabehandlingsprincipen. MFN innebär att om en fördel 

utsträcks till en medlemsstat ska alla medlemsstater få samma fördel och således 

behandlas lika som om alla medlemsstater vore den mest gynnade nationen.71 

Likabehandlingsprincipen handlar inte om diskriminering mellan olika medlemsstater 

utan bygger på att diskriminering inte ska ske mellan den egna statens varor och varor 

från andra medlemsstater.72 Likabehandlingsprincipen innebär således att 

medlemsstaterna har en skyldighet att behandla varor från andra medlemsstater på samma 

sätt som inhemska produkter. Sådan likabehandling kan komma i fråga för exempelvis 

inhemska skatter samt andra lagkrav såsom krav på olika typer av märkning.73 

Sammanfattningsvis medför GATT ett förbud mot import- och exportrestriktioner samt 

ställer krav på medlemsstaterna att inte frångå principerna om MFN och likabehandling.  

 

3.1.4 Undantagsregeln i GATT 

De ovan beskrivna reglerna bidrar till att liberalisera marknaden och alla medlemsstater 

i WTO ska förhålla sig till dessa regler. Det finns dock möjlighet att medges undantag 

från regelverket i GATT under artikel XX, alltså undantagsregeln i GATT. 

Medlemsstaterna kan under denna artikel tillåtas att införa handelsbegränsande åtgärder 

som bryter mot reglerna i GATT för att skydda andra värden i samhället.74 Artikel XX 

medger undantag för olika samhällshänsyn som exempelvis, allmän moral, hälsa och liv, 

nationalskatter samt bevarande av uttömbara naturresurser.75 Artikeln är konstruerad på 

så vis att en handelsrestriktion inledningsvis måste anses falla under någon av de 

undantagsgrunder som medges i artikeln. Bland dessa undantagsgrunder bör det noteras 

att ingen undantagsgrund specifikt omnämner miljöskydd. De undantagsgrunder i artikel 

                                                
69 The General Agreement on Tariffs and Trade, 15 april 1994, artikel XI. 
70 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 april 1994, preambel.  
71 The General Agreement on Tariffs and Trade, 15 april 1994, artikel I.1.  
72 Van den Bossche, Zdouc, a.a., s. 316. 
73 The General Agreement on Tariffs and Trade, 15 april 1994, artikel III.  
74 Van den Bossche, Zdouc, a.a., s. 544. 
75 The General Agreement on Tariffs and Trade, 15 april 1994, artikel XX. 
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XX som är mest relevanta för miljöskyddsåtgärder anses dock vara artikel XX(b) och 

artikel XX(g).76 Under dessa undantagsgrunder beviljas undantag för handelsrestriktioner 

som är nödvändiga för att skydda liv och hälsa hos människor, djur och växter alternativt 

om åtgärden är relaterad till bevarande av uttömbara naturresurser. Om 

handelsrestriktionen anses falla under undantagsgrunden ska handelsrestriktionen, för att 

kunna medges ett undantag från GATT, även prövas under bestämmelsens hatt, dess så 

kallade chapeau. Undantagsregelns chapeau fungerar som en övergripande bestämmelse 

för att försäkra sig om att handelsrestriktionen, även om den omfattas av en 

undantagsgrund, inte ska utgöra godtycklig och orättfärdig diskriminering alternativt ett 

dolt handelshinder. Det sker alltså en prövning i två steg där först en undantagsgrunds 

tillämplighet bekräftas och sedan en mer övergripande bedömning under 

undantagsregelns chapeau.77  

Det kan tyckas lämpligt att artikel XX ska tolkas restriktivt eftersom artikeln utgör ett 

undantag från de generella reglerna i GATT och undantag inom juridiken ofta tolkas 

restriktivt.78 Bernasconi-Osterwalder menar dock att det kan utläsas av praxis från AB att 

WTO inte har gått på denna linje. Istället menar Bernasconi-Osterwalder att AB har slagit 

fast att undantagen varken ska tolkas extensivt eller restriktivt utan i enlighet med de 

tolkningsmetoder som fastslagits för traktaträtt.79 Även DSU menar att tvistlösning ska 

ske i enlighet med sedvanerättsliga tolkningsmetoder i internationell rätt.80 Eftersom 

GATT är ett traktat kan det inte ifrågasättas att någon annan tolkningsmetod än 

traktaträttslig tolkning i enlighet med de tolkningsprinciper som framkommit genom 

Wienkonventionen ska gälla. Därför bör Wienkonventionens tolkningsmetod även gälla 

för tolkningen av artikel XX. Ett resonemang om vilken tolkningsmetod som ska 

användas vid tillämpning av artikel XX kan dock inte bringa klarhet i hur extensiv 

respektive restriktiv tillämpning artikel XX kan få. Klart är i alla fall att artikel XX inte 

nödvändigtvis ska tolkas i en restriktiv anda utan dess tillämpningsområde får avgöras i 

enlighet med de tolkningsregler som gäller för traktat.  

 

                                                
76 Bernasconi-Osterwalder, Magraw, Oliva, Tuerk, Orellana, Roch, a.a., s. 77. 
77 Report of the Appellate Body, United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 
WT/DS2/AB/R, 26 april 1996, s 22. Se även: Report of the Appellate Body, United States – Import 
Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 116.  
78 Van den Bossche, Zdouc, a.a., s. 547.  
79 Bernasconi-Osterwalder, Magraw, Oliva, Tuerk, Orellana, Roch, a.a., s. 78. 
80 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, 15 april 1994, artikel 
3.2. 
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3.2 Kommittén för handel och miljö 
I en beskrivning av gällande rätt inom WTO bör även noteras att WTO har 

uppmärksammat att dess regelverk riskerar att komma i konflikt med regler om 

miljöskydd. För att hantera frågan har WTO bildat en kommitté för handel och miljö, 

Committee on Trade and Environment (CTE). Under år 2001 utökades mandatet för CTE 

till att omfatta just förhållandet mellan MEA och WTO.81 Det är därför intressant för 

denna uppsats att ägna några rader åt denna kommittés arbete och notera eventuella 

uttalanden.  

Arbetet i CTE utgår från det mandat som kommittén har givits för att föra sina 

förhandlingar. I förhållandet mellan WTO och MEA är det intressant att förhandlings-

mandatet enbart inkluderar relationen mellan WTO och MEA i de situationer då båda 

parter i en eventuell tvist har anslutit sig till såväl WTO som MEA.82 Därmed kan CTE 

inte diskutera frågan om vad som gäller när endast en part i tvisten har anslutit sig till 

MEA, men båda är anslutna till WTO. Arbetet inom CTE har kritiserats för att ha bidragit 

föga till debatten om handel och miljö.83 Hittills har arbetet inom CTE inte mynnat ut i 

några rekommendationer vad gäller ändringar av regelverken.84 I sitt tidiga skede 

poängterade CTE dock att ingen ändring behöver göras i WTO-regelverken utan WTO 

skulle utan ändringar kunna förhålla sig till bestämmelser i miljökonventioner.85 Detta 

uttalande kom dock innan CTE:s mandat utvidgades till att inkludera förhållandet mellan 

WTO och MEA. Under 2011 kom CTE med en rapport som sammanfattade arbetet i 

kommittén och lämnade ett förslag på hur WTO och MEA kan förhålla sig till varandra.86 

Inte heller denna rapport innebar några ändringsförslag avseende regelverken. Förslaget 

fokuserade i stort på informationsutbyte mellan sekretariat under olika MEA och WTO 

samt föreslog att representanter för olika MEA skulle kunna inta observationsstatus inom 

WTO.87 Det är i och med dessa förslag tydligt att CTE ändå har möjlighet att påverka hur 

WTO agerar i frågan om WTO:s förhållande till MEA. CTE är därmed av relevans för 

                                                
81 Ministerial Declaration, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 november 2001, p. 31. 
82 Ministerial Declaration, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 november 2001, p. 31.  
83 Engelund Olsen, a.a., s. 187.  
84 World Trade Organization, Items on the CTE’s Work Programme, 
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/cte00_e.htm, (Datum: 28 februari 2018, kl. 15.41). 
85 Report of the WTO Committee on Trade and Environment, 14 november 1996, p. 6.  
86 Committee on Trade and Environment in Special Session, Report by the Chairman, Ambassador 
Manuel A. J. Teehankee, to the Trade Negotiations Committee, TN/TE/20, 21 april 2011. 
87 Committee on Trade and Environment in Special Session, Report by the Chairman, Ambassador 
Manuel A. J. Teehankee, to the Trade Negotiations Committee, TN/TE/20, 21 april 2011, annex 1.  
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diskussionen kring vilka möjligheter till lösningar på konflikten mellan WTO och MEA 

som finns och därför är CTE viktig för analysen i denna uppsats.  

 

4  Miljökonventioner med handelsrestriktioner 
4.1  Varför är handelsrestriktioner lämpliga i miljökonventioner? 
I detta avsnitt kommer vissa MEA som innehåller handelsrestriktioner att behandlas 

närmare. Detta är av vikt för att kunna analysera hur konflikten mellan WTO och MEA 

tar sig uttryck. Innan den närmare regleringen i MEA ska behandlas kommer dock några 

rader kring varför handelsrestriktioner är lämpliga i MEA att behövas. Med förståelse för 

varför handelsrestriktioner införs i olika MEA kan vikten av att finna en lösning på hur 

WTO och MEA ska förhålla sig bli mer påtaglig. Sådan förståelse kan även bidra till att 

tydliggöra varför de MEA som kommer att behandlas i denna uppsats har infört 

handelsrestriktioner som ett sätt att genomföra sin reglering.  

Handelsrestriktioner i MEA kan fylla många olika funktioner. Ett exempel kan vara 

att bemöta problem som kan uppstå vid hög efterfrågan av känsliga produkter. Risken att 

jordens resurser utarmas om denna höga efterfrågan skulle bemötas kan vara en anledning 

till att MEA utformas med handelsrestriktioner. En annan anledning till att handels-

restriktioner införs i MEA kan vara för att öka genomförbarheten av traktatet.88 Att MEA 

innehåller handelsrestriktioner kan även utgöra en metod att försäkra att handel med icke-

parter inte sker om detta kan motarbeta syftet med traktatet.89 Sådana problem skulle 

kunna uppstå om parter till MEA exempelvis är skyldiga att sluta producera farliga 

kemikalier. Om parterna kunde uppfylla sina skyldigheter genom att själva sluta 

producera dessa kemikalier samtidigt som samma kemikalier importerades från icke-

parter skulle detta innebära att miljöproblemen enbart flyttades från en plats till en annan. 

Genom att införa handelsrestriktioner i MEA kan alltså även denna detta problem 

bemötas och möjliggöra att syftet med traktatet kan genomföras på ett mer effektivt sätt.  

 

 

                                                
88 The United Nations Environment Programme, The International Institute for Sustainable Development, 
Environment and Trade – A Handbook, 2005, s. 21. 
89 The United Nations Environment Programme, The International Institute for Sustainable Development, 
Environment and Trade – A Handbook, 2000, s. 61.  
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4.2 Utformning av handelsrestriktioner i miljökonventioner  

4.2.1  Montrealprotokollet 

Montrealprotokollet, som är ett protokoll till Vienna Convention for the Protection of the 

Ozone Layer (Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet),90 reglerar handel med 

ozonnedbrytande ämnen. Traktatet antogs år 1987 och trädde således i kraft innan WTO 

grundades. Montrealprotokollet är intressant för denna uppsats inte enbart för att det 

pekas ut av CTE som ett traktat som potentiellt står i strid med regler inom WTO, utan 

även för att det framhålls som ett av de mest välfungerande MEA.91 Således statuerar 

Montrealprotokollet ett för uppsatsen lämpligt exempel på när handelsrestriktioner inom 

miljörätten kan vara av vikt för genomförandet av MEA.  

Montrealprotokollets syfte är att fasa ut ozonnedbrytande ämnen från marknaden. 

Vilka ämnen som omfattas av Montrealprotokollet specificeras av dess reglering.92 I sitt 

arbete med att uppnå detta syfte kräver Montrealprotokollet att dess parter fasar ut 

produktion och konsumtion av dessa ozonnedbrytande ämnen och förbjuder handel med 

icke-parter till Montrealprotokollet.93 Handelsrestriktionerna i Montrealprotokollet har 

således införts för att kontrollera hur de ozonnedbrytande ämnena rör sig på marknaden. 

Dessa är därför av vikt för Montrealprotokollets funktion eftersom handelsförbud med 

icke-parter medför att problemet med produktion av ozonnedbrytande ämnen inte enbart 

flyttas till annan ort. En part till Montrealprotokollet skulle, i det fall icke-parter till 

Montrealprotokollet inte omfattades av handelsförbudet, kunna importera samma varor 

från en producerande icke-part till protokollet. Parterna till Montrealprotokollet ska dock 

även fasa ut sin konsumtion av ozonnedbrytande ämnen. Handelsförbudet med icke-

parter kan därför ses som en ytterligare åtgärd som möjliggör för Montrealprotokollet att 

fungera effektivt, trots att konsumtionen redan ska fasas ut hos de stater som är part till 

                                                
90 1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 22 mars 1985.  
91 Romanin Jacur, F., ”Non-Compliance Procedures and Mechanisms in Environmental Agreements”, i 
Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental 
Agreements, Treves, T., Pineshi, L., Tanzi, A., Pitea, C., Ragni, C., Romanin Jacur, F. (red.), 2009, s. 1-
10, s. 8. 
92 1987 Montreal Protocol to the 1985 Vienna Convention on Substances that Deplete the Ozone Layer, 
16 september 1987, artikel 2A-J. 
93 1987 Montreal Protocol to the 1985 Vienna Convention on Substances that Deplete the Ozone Layer, 
16 september 1987, artikel 4 och artikel 4A. Se även: Romanin Jacur, F., ”The Non-Compliance 
Procedure of the 1987 Montreal Protocol to the 1985 Vienna Convention on Substances that Deplete the 
Ozone Layer”, i Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of International 
Environmental Agreements, Treves, T., Pineshi, L., Tanzi, A., Pitea, C., Ragni, C., Romanin Jacur, F. 
(red.), 2009, s. 11-32, s. 11. 
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protokollet. Många stater har anslutit sig till Montrealprotokollet och därmed är det få 

medlemsstater inom WTO som inte har anslutit sig även till Montrealprotokollet.94  

Utöver handelsförbudet och ett krav på att fasa ut konsumtionen av ozonnedbrytande 

ämnen i de anslutna staterna innehåller Montrealprotokollet även andra aspekter som är 

av vikt för dess effektiva genomförande och har medfört påverkan på internationell 

handel. Det sekretariat som verkar under Montrealprotokollet har möjlighet att ge 

rekommendationer till parterna för Montrealprotokollets genomförande. Sådana 

rekommendationer har inneburit handelspåverkande åtgärder såsom begränsningar i 

export av ozonnedbrytande ämnen till andra parter till Montrealprotokollet.95 I 

förhållande till WTO och dess tvistlösningsmöjligheter är det intressant att notera att även 

Montrealprotokollet innehåller en möjlighet till tvistlösning. Då Montrealprotokollet är 

antaget under Wienkonventionen till skydd för ozonlagret gäller den tvistlösnings-

möjlighet som föreskrivs enligt detta traktat. Därmed kan tvistlösning under 

Montrealprotokollet hänvisas till ICJ.96 

 

4.2.2  CITES 

CITES är ett internationellt miljötraktat med syfte att säkerställa att handel inte orsakar 

utrotning av jordens hotade arter. Därmed är det naturligt att CITES har möjlighet att 

påverka internationell handel och utgör därför ett bra exempel i denna uppsats. Eftersom 

CITES är från 1973 är det ett av de äldsta miljötraktaten och antogs således långt innan 

WTO grundades.97 De arter som omfattas av CITES olika annex ska behandlas med 

särskild försiktighet och i förhållande till dessa arter ska olika handelsrestriktioner. 

tillämpas.98 CITES har idag 183 parter.99 I likhet med Montrealprotokollet är det enbart 

ett fåtal medlemsstater i WTO som inte är anslutna till CITES.100  

                                                
94 Committee on Trade and Environment, Matrix on Trade Measures Pursuant to Selected MEAs, 
WT/CTE/W/160/Rev.8, 9 oktober 2017, annex. 
95 Decision VII/18 on Compliance with the Montreal Protocol by the Russian Federation, doc. 
UNEP/OzL.Pro7/12, 27 december 1995, p. 8.  
96 1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 22 mars 1985, artikel 11. 
97 Reeve, R. ”The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES)”, i Making Treaties Work Human Rights, Environment and Arms Control, Ulfstein, G., 
Marauhn, T., Zimmerman, A. (red.), 2007, s. 134-160, s. 134.  
98 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 3 mars 1973, 
artikel II. 
99 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, List of Contracting 
Parties, https://www.cites.org/eng/disc/parties/chronolo.php, (Datum: 9 februari 2018, kl. 14.12). 
100 Committee on Trade and Environment, Matrix on Trade Measures Pursuant to Selected MEAs, 
WT/CTE/W/160/Rev.8, 9 oktober 2017, annex. 



24 

Handelsrestriktionerna i CITES innebär att varken import eller export får ske utan 

särskilda import- och exportlicenser om arten omfattas av något av annexen i CITES.101 

För att uppnå syftet att handel inte ska medföra utrotning av hotade arter framstår dessa 

handelsrestriktioner som lämpliga. Hur de står sig i det internationella handelssystemet 

är ett större problem och kommer att behandlas mer nedan.  

 

4.2.3  Baselkonventionen 

Baselkonventionen reglerar de miljöproblem som kan uppstå i samband med att farligt 

avfall flyttas mellan landsgränser. Baselkonventionens preambel tydliggör att farligt 

avfall utgör en risk för miljö och hälsa och ger stater rätt att förbjuda att sådant farligt 

avfall inträder på staternas territorium. Handel med farligt avfall är ett sätt på vilket det 

farliga avfallet kan röra sig internationellt och träda in på annat lands territorium. Med 

anledning av detta är Baselkonventionen relevant för diskussionen i denna uppsats. 

Baselkonventionen reglerar handel mellan parter såväl som icke-parter. Vad gäller 

icke-parter till konventionen är handel helt förbjuden om inte särskilda bilaterala eller 

multilaterala traktat ingåtts med dessa stater. Dessa särskilda överenskommelser ska 

meddelas Baselkonventionens sekretariat.102 Baselkonventionen reglerar även den 

situation då en icke-part anses vara ett transitland vid gränsöverskridande förflyttning på 

så sätt att farligt avfall som ska exporteras till en part i enlighet med konventionen men 

genomgå transit i en icke-part måste meddelas i förväg till icke-parten.103  

Baselkonventionen listar i annex de avfall som ska anses vara farligt avfall enligt 

konventionen. Utöver detta medger även Baselkonventionen att avfall som inte omfattas 

av annexet kan anses vara farligt avfall i konventionens mening om det anses vara farligt 

avfall enligt den nationella lagen hos exportören, transitlandet eller importören.104 Om 

parter till Baselkonventionen klassar annat avfall än det som omfattas av annexen till 

konventionen som farligt så ska detta meddelas konventionens sekretariat.105 Parter till 

Baselkonventionen har möjlighet att förbjuda import av sådant farligt avfall som omfattas 

                                                
101 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 3 mars 1973, 
artikel III-V. 
102 The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal, 22 mars 1989, artikel 4.5 och artikel 11. 
103 The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal, 22 mars 1989, artikel 7. 
104 The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal, 22 mars 1989, artikel 1.1. 
105 The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal, 22 mars 1989, artikel 3. 
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av Baselkonventionen. Utfärdas sådant importförbud är Baselkonventionens övriga parter 

skyldiga att i sin tur förbjuda export av farligt avfall till den part som utfärdat förbudet. 

Även i det fall ett förbud inte har utfärdats krävs skriftligt godkännande att sådan import 

får ske från den part som ska importera det farliga avfallet. Detta skriftliga godkännande 

måste utfärdas innan annan part till konventionen kan exportera till den godkännande 

parten.106 Idag har 186 stater anslutit sig till Baselkonventionen.107 Likt CITES och 

Montrealprotokollet är det få medlemsstater i WTO som inte har anslutit sig även till 

Baselkonventionen.108  

 

5  Konflikten mellan de parallella systemen 
5.1  Inledande ord 
Med ovanstående bakgrund är det nu möjligt att närmare behandla de olika problem som 

tycks uppstå i skärningspunkten mellan de olika regelverken. Det är av vikt för syftet med 

denna uppsats att närmare utreda hur konflikten mellan WTO och MEA ser ut. Uppsatsen 

kommer inledningsvis att belysa hur de olika regelverken förhåller sig till varandra för 

att se om motstående reglering tycks föreligga och i så fall vilket regelverk som ska få 

företräde. Uppsatsen kommer sedan att belysa hur konflikten har tagit sig till uttryck i 

tvistlösningssystemet och detta fungerar även som en möjlighet att skapa förståelse för 

vilka undantagsmöjligheter som kan finnas under artikel XX i GATT. Uppsatsen kommer 

även se på andra problem som uppkommer i skärningspunkten mellan handelsintresset 

och miljöintresset och belysa påverkan på såväl utveckling av nya traktat som 

konkurrensneutraliteten på marknaden. Avslutningsvis kommer konflikten mellan WTO 

och MEA att sammanfattas i en slutsats om konfliktens olika aspekter.  

 

 

 

                                                
106 The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal, 22 mars 1989, artikel 4.1.  
107 Basel Convention, Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal, 
http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx#enote1, 
(Datum: 15 februari 2018, kl. 13.41). 
108 Committee on Trade and Environment, Matrix on Trade Measures Pursuant to Selected MEAs, 
WT/CTE/W/160/Rev.8, 9 oktober 2017, annex. 
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5.2  Konflikt vid motstridig reglering   

5.2.1  Reglerna i MEA i förhållande till reglerna i GATT 

De handelsrestriktioner som omfattas av ovan behandlade MEA framstår som 

svårförenliga med de regler som återfinns i GATT. Eftersom kraven i 

Montrealprotokollet och Baselkonventionen bland annat innebär att handel med icke-

parter förbjuds och CITES kräver användande av import- och exportlicenser är det tydligt 

att detta går emot kraven i GATT. Inledningsvis måste sådana krav anses strida mot 

GATT:s förbud av importrestriktioner. Vidare är det tydligt att de handelsrestriktioner 

som omfattas av ovan beskrivna MEA är problematiska i förhållande till GATT eftersom 

de innebär att varor från vissa stater tillåts medan varor från icke-parter till MEA inte 

tillåts. Sådana handelsrestriktioner tycks stå i uppenbar strid med principen om MFN 

eftersom stater behandlas olika. Så är fallet i Baselkonventionen som tydligt specificerar 

att import från icke-parter inte tillåts om det inte finns ett särskilt avtal mellan en part till 

Baselkonventionen och en icke-part. Det är därmed tydligt att de grundläggande 

förutsättningarna för MFN inte uppfylls. Även likabehandlingsprincipen är problematisk 

i förhållande till reglerna i de ovan beskrivna MEA. Egenproducerat farligt avfall kommer 

bland parterna till Baselkonventionen att hanteras annorlunda än utländskt avfall eftersom 

Baselkonventionen fokuserar på export och import av sådant farligt avfall och därmed 

inte på nationell reglering. Således diskriminerar handelsrestriktionerna i MEA inte 

enbart mellan stater, parter och icke parter, utan även mellan inhemska och utländska 

varor. Sammanfattningsvis kan de handelsrestriktioner som omfattas av ovan 

presenterade MEA bryta mot såväl förbudet mot importrestriktioner, regeln om MFN 

samt likabehandlingsprincipen. För att medlemsstater till WTO ska få anta sådana 

handelsrestriktioner krävs således att ett undantag från GATT kan medges för att 

antagande av dessa handelsrestriktioner inte ska anses bryta mot WTO:s regelverk. 

  

5.2.2  Vilket traktat ska få företräde vid motstridig reglering? 

Om ett undantag från GATT inte medges för den stat som har antagit en handelsrestriktion 

enligt MEA står regelverken emot varandra. När motstridig reglering förekommer 

hamnar parter som är anslutna till båda traktat i en problematisk situation där de är 

skyldiga att uppfylla sina traktaträttsliga skyldigheter enligt principen om pacta sunt 

servanda. Detta är dock inte möjligt om traktaten innehåller regler som inte kan förenas. 

Som ovan noterat finns ingen tydlig hierarki mellan traktat, och om reglerna i WTO och 
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MEA är motstridiga saknas en tydlig regel för vilket av dessa traktat som ska få 

företräde.109 Generellt har WTO-rätten och MEA samma ställning, men det faktum att 

WTO har ett välfungerande tvistlösningssystem har ansetts medföra att WTO-rätten ofta 

får företräde framför MEA.110 Detta företräde skulle alltså enbart vara baserat på hur 

reglerna har förhållit sig till varandra i praktiken.  

Vid motstridig reglering i traktat som reglerar samma fråga finns dock metoder att 

fastställa vilket av regelverken som borde få företräde. Ovan har dessa metoder 

behandlats och kan därför appliceras på det scenario att WTO och MEA tycks innehålla 

oförenliga regler. Som konstaterats ovan föreskriver Wienkonventionen hur traktat med 

motstridig reglering ska förhålla sig till varandra om de reglerar samma fråga. Detta tycks 

vara fallet när WTO förbjuder en handelsrestriktion samtidigt som samma handels-

restriktion förespråkas av en MEA. Wienkonventionens regel i denna fråga medför att det 

senast ingångna traktatet ska gälla enligt regeln om lex posterior. Eftersom de MEA, som 

denna uppsats har behandlat, har ingåtts innan WTO grundades får således dessa MEA 

stå tillbaka för WTO-rätten enligt denna tolkningsregel. Wienkonventionen föreskriver 

fortsättningsvis att om båda parter har anslutit sig till ett traktat medan enbart en av 

parterna har anslutit sig till båda oförenliga traktat, ska det traktat gälla mellan parterna 

till vilket båda är anslutna. Även i dessa fall får således MEA stå tillbaka för WTO-rättens 

genomslag eftersom alla medlemsstater i WTO inte har anslutit sig även till de ovan 

presenterade MEA. Därmed kan det konstateras att MEA ofta skulle få stå tillbaka för 

WTO-rätten. Det är alltså inte bara den starka tvistlösningsmekanismen som gör att 

WTO-rätten kan få företräde framför MEA. Även de regler som framkommer i 

Wienkonventionen stadgar ett förhållande mellan WTO och MEA där WTO får företräde 

framför MEA enligt regeln om lex posterior.  

Slutsatsen att WTO ska få företräde framför MEA är dock inte självklar. 

Wienkonventionens regler gällande traktat som reglerar samma fråga tycks inte vara en 

del av sedvanerätten.111 Således är endast de stater som är part till Wienkonventionen 

bundna av den. Därmed finns utrymme att diskutera om det finns möjlighet att istället se 

om traktaten kan förhålla sig till varandra enligt den regel som har används av ICJ, lex 

specialis. Enligt ett resonemang i enlighet med principen om lex specialis skulle WTO 

anses reglera handel på ett generellt plan och en MEA innehållande handelsrestriktioner 

                                                
109 Zetterberg, a.a., s. 118. 
110 Eklöf, a.a., s. 11.  
111 Shaw, a.a., s. 847-848. 
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skulle anses reglera en särskild handelssituation, exempelvis handel med 

ozonnedbrytande ämnen under Montrealprotokollet. Således borde MEA:s 

handelsrestriktioner, enligt regeln om lex specialis, kunna anses få företräde före WTO-

rätten. Det kan dock inte bortses från att Wienkonventionen har ett stort antal parter. 

Dessa stater måste alltjämt följa de regler gällande traktat som Wienkonventionens 

regelverk föreskriver. Vidare har regeln om lex specialis i det fall från ICJ som 

behandlades ovan använts i förhållandet mellan ett traktat och de regler som är tillämpliga 

i väpnade konflikter. Således behandlade det fallet en något annorlunda situation än vad 

förhållandet mellan WTO och MEA skulle innebära. I fallet behandlade ICJ förhållandet 

mellan ett traktat och de regler som ska tillämpas på en mer speciell situation, väpnad 

konflikt. Det var således situationen som var mer specifik snarare än att traktatet innehöll 

mer specifik reglering. Eftersom det i förhållandet mellan WTO och MEA rör sig om två 

traktat där reglerna i själva MEA skulle anses vara mer specifika är det oklart om samma 

resonemang kan tillämpas.  

Eftersom Wienkonventionen har ett stort antal parter och möjligheten att tillämpa 

regeln om lex specialis tycks oklar i förhållande till WTO och MEA kan det konstateras 

att WTO kommer att få företräde framför MEA på grund av regeln om lex posterior i det 

fall båda parter i tvisten är anslutna till såväl WTO som MEA. WTO-rätten skulle även 

få företräde framför MEA om en tvist uppstod mellan stater varav den ena endast var 

ansluten till WTO medan den andre var ansluten till båda. Eftersom WTO i det fallet 

oftast är det traktat som gäller för båda parter i tvisten skulle WTO:s regelverk tillämpas 

i enlighet med Wienkonventionen.  

 

5.3  Praxis  

5.3.1  Inledande ord  

Efter den ovanstående diskussionen kring de regelbaserade problemen som finns mellan 

WTO och MEA ska uppsatsen se närmare på hur konflikten mellan MEA och WTO har 

fungerat i praktiken. Trots att regelverken enligt ovanstående analys tycks motstridiga har 

ingen tvist där detta förhållande ställs på sin spets behandlats inom WTO. Bristen på 

tvister som härrör ur förhållandet mellan WTO och MEA är något som CTE har använt 

som underlag för att inte rekommendera ändringar i WTO:s regelverk.112 Det måste dock 

                                                
112 Committee on Trade and Environment in Special Session, Report by the Chairman, Ambassador 
Manuel A. J. Teehankee, to the Trade Negotiations Committee, TN/TE/20, 21 april 2011, annex 1. 
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noteras att frågan om MEA:s förenlighet med WTO var nära att bedömas då EU inledde 

konsultationer med Chile med anledning av Chiles regler som bland annat förbjöd fiskare 

att gå i hamn i Chile om fiskarens fångst utgjordes av svärdfisk.113 EU menade att Chiles 

regler kring fartyg som fraktade och fiskade svärdfisk var i strid med GATT.114 Chile 

menade dock att deras lag var baserad på United Nations Convention on the Law of the 

Sea (Havsrättskonventionen).115 Såväl Chile som EU har anslutit sig till denna 

konvention.116 Chile inledde därför ett förfarande inför Havsrättskonventionens 

tvistlösningsorgan där Chile menade att dess reglering var baserad på en bestämmelse om 

internationellt samarbete för bevarande av migrerande arter i Havsrättskonventionen.117 

Tvisten, Chile – Measures Affecting the Transit and Importation of Swordfish (Chile – 

Swordfish), mellan EU och Chile ledde aldrig till att frågan bedömdes av DSB och inte 

heller av Havsrättskonventionens tvistlösningsorgan. Parterna kom istället överens om en 

ömsesidigt godtagbar lösning.118 Därmed kom aldrig frågan om WTO:s förhållande till 

en bestämmelse till skydd för miljön i Havsrättskonventionen att ställas på sin spets.  

I brist på praxis som faktiskt behandlar förhållandet mellan WTO och MEA kan annan 

miljöskyddsrelaterad praxis ge ledning i frågan om hur konflikten mellan WTO och MEA 

kommer till uttryck. De tvister som därför kommer att behandlas i denna uppsats hämtas 

från såväl GATT 1947 som från AB under DSU. Genom att ta med fall från såväl GATT 

1947 som GATT 1994 kan skillnaderna mellan dessa traktat tydliggöras och därmed bidra 

till analysen av vilka lösningsmöjlighet som finns under artikel XX vad gäller konflikten 

mellan WTO och MEA. I fallen som kommer att behandlas i denna uppsats är det även 

intressant att notera om och i så fall hur MEA används vid bedömning av olika frågor. 

Att behandla praxis som inte direkt berör förhållandet mellan WTO och MEA kan därmed 

                                                
113 Request for Consultation by the European Communities, Chile – Measures Affecting the Transit and 
Importation of Swordfish, WT/DS193/1, 26 april 2000.  
114 Request for Consultation by the European Communities, Chile – Measures Affecting the Transit and 
Importation of Swordfish, WT/DS193/1, 26 april 2000.  
115 United Nations Convention on the Law of the Sea, 10 december 1982. 
116 Oceans and Law of the Sea, Chronological lists of ratification of, accessions and successions to the 
Convention and the related Agreements, 
http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm, (Datum: 27 mars 
2018, kl. 12.22). 
117 Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks (Chile/European Community), ITLOS 
Reports 2000 p. 148, 20 december 2000, p. 2.  
118 Communication from the European Communities, Chile – Measures Affecting the Transit and 
Importation of Swordfish. Arrangement between the European Communities and Chile, WT/DS193/3, 6 
april 2001. Se även: Joint Communication from the European Union and Chile, Chile – Measures 
Affecting the Transit and Importation of Swordfish, WT/DS193/4, 3 juni 2010. 
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ändå ge ledning i frågan om hur konflikten mellan regelverken ser ut och är därför av 

relevans för analysen i denna uppsats.  

 

5.3.2  US – Tuna 

I ett fall United States – Restriction on Imports of Tuna (US – Tuna)119 från GATT 1947 

berördes frågan om hur artikel XX skulle tolkas. Av relevans är att denna rapport aldrig 

kom att antas och dess betydelse kan därför ifrågasättas. Fallet har dock diskuterats i 

doktrin och fått stor uppmärksamhet. Bland annat har det diskuterats i relation till 

förhållandet mellan handel och miljöreglering.120 Därför är US – Tuna en bra 

utgångspunkt för behandling av praxis i denna uppsats trots att rapporten aldrig kom att 

antas.  

Tvisten, som bedömdes av en tvistlösningspanel under GATT 1947, behandlade 

framförallt en amerikansk lag121 som bland annat reglerade vilken sort av tonfisk som 

kunde importeras till USA. Lagen hade antagits med anledning av de fångstmetoder som 

användes i fiskeindustrin eftersom dessa riskerade att inte enbart fånga tonfisk utan även 

delfiner.122 Enligt lagen infördes olika standarder för fiske. Lagen innehöll krav på hur 

många delfiner som fick dödas samt förbjöd import av tonfisk som fångats med vissa 

metoder. För att säkerställa att tonfisken fångats i enlighet med amerikansk standard 

införde USA handelsembargon mot bland annat Mexico.123 Mexico ansåg att den 

amerikanska lagen bröt mot USA:s skyldigheter under GATT 1947 och menade att lagen 

inte var förenlig med förbudet mot kvantitativa restriktioner och inte heller med 

likabehandlingsprincipen, eftersom lagen gjorde skillnad på inhemska och utländska 

produkter.124 USA menade att lagen var förenlig med GATT 1947 och för det fall att 

panelen inte skulle instämma menade USA att åtgärderna skulle medges ett undantag 

under artikel XX(b) alternativt artikel XX(g) i GATT 1947.125  

                                                
119 Report of the Panel, United States – Restriction on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 september 
1991. 
120 Howse, R. “The Appellate Body Rulings in the Shrimp/Turtle Case: A New Legal Baseline for the 
Trade and Environment Debate”, Columbia Journal of Environmental Law, vol. 27, mars 2002, s. 491-
521, s. 493-494.  
121 The Marine Mammal Protection Act of 1972, 21 oktober 1972.  
122 Report of the Panel, United States – Restriction on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 september 
1991, p. 2.1-2.3.  
123 Report of the Panel, United States – Restriction on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 september 
1991, p. 2.3-2.9. 
124 Report of the Panel, United States – Restriction on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 september 
1991, p. 3.1. 
125 Report of the Panel, United States – Restriction on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 september 
1991, p. 3.6-3.7. 
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Panelen ansåg att åtgärden var oförenlig med reglerna i GATT 1947.126 USA:s regler 

ansågs fungera som ett importförbud och därför bröt USA mot sina skyldigheter under 

GATT 1947.127 Panelen prövade då om det fanns möjlighet att medge ett undantag under 

artikel XX. Panelen inledde med att pröva möjligheterna till undantag under XX(b), alltså 

huruvida ett undantag kunde medges för att den amerikanska lagen skulle vara nödvändig 

för att skydda liv och hälsa hos människor, djur och växter. Panelen menade att USA inte 

kunde anses ha bevisat att åtgärden var nödvändig i enlighet med kraven för undantag 

enligt artikel XX(b). Panelen konstaterade att USA inte kunde visa att de hade försökt 

åstadkomma samma skydd för delfiner genom andra åtgärder som var i enlighet med 

GATT 1947 istället för att anta ett importförbud. Panelen menade även att 

handelsrestriktionen var för oöverskådlig för att kunna anses vara nödvändig.128  

Panelens bedömning av tvisten fortsatte sedan med en bedömning av om handels-

restriktionerna kunde rättfärdigas under artikel XX(g), åtgärder relaterade till bevarande 

av uttömbara naturresurser. Inte heller under denna undantagsgrund menade panelen att 

handelsrestriktionen kunde rättfärdigas. En relativt strikt tolkning av undantagsgrunden 

gjordes och panelen menade att åtgärden inte var primärt ämnad att bevara uttömbara 

naturresurser eftersom kraven enligt handelsembargot var så otydliga. 129  

I enlighet med vad som sagts ovan kunde ingen undantagsgrund tillämpas på den 

amerikanska handelsrestriktionen. Således behövde aldrig panelen bedöma om 

handelsrestriktionen även var i enlighet med undantagsregelns chapeau. Panelen 

rekommenderade USA att åtgärda sin reglering så att den kunde anses stämma överens 

med skyldigheterna under GATT 1947.130  

 

5.3.3  US – Shrimp/Turtle 

Efter att WTO grundandes 1995 har en mer liberal inställning utvecklats och handels-

restriktioner har ansetts falla under undantagsgrunderna. Bedömningen har alltså sedan 

grundandet av WTO genomförts under GATT 1994 och inte GATT 1947 som i fallet 

                                                
126 Report of the Panel, United States – Restriction on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 september 
1991, p. 5.14-5.16. 
127 Report of the Panel, United States – Restriction on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 september 
1991, p. 5.18. 
128 Report of the Panel, United States – Restriction on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 september 
1991, p. 5.28. 
129 Report of the Panel, United States – Restriction on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 september 
1991, p. 5.32-5.34. 
130 Report of the Panel, United States – Restriction on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 september 
1991, p. 7.1. 
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ovan. Fallet United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products 

(US – Shrimp/Turtle)131 är ett av de fall där en handelsrestriktion har ansett falla under 

en undantagsgrund.132 

Fallet rörde återigen en handelsrestriktion utfärdad av USA med syfte att skydda marin 

fauna. Efter att ha konstaterat att fångstmetoden bottentrålning var en bidragande orsak 

till att havssköldpaddor dog utvecklades särskilda fiskeredskap som var säkra för 

sköldpaddor. I den amerikanska lagen133 infördes ett importförbud för räkor och 

räkprodukter som inte fiskats med sådana sköldpaddssäkra fiskeredskap. För att få 

importera räkor och räkprodukter till USA krävde lagen att importen kom från en så 

kallad certifierad stat. Certifikat utfärdades av USA efter att statens lagstiftning, fauna 

och fiskemetoder bedömts.134  

Fyra klagande medlemsstater i WTO, Indien, Malaysia, Thailand och Pakistan, 

menade att den amerikanska lagen stred mot det förbud mot importrestriktioner som 

stadgas i GATT. En panel instiftad i enlighet med DSU bedömde tvisten till de klagandes 

fördel. Panelen ansåg därmed att en importrestriktion som stod i strid med WTO 

förelåg.135 Tvisten överklagades sedermera och i AB behandlades frågan huruvida USA:s 

regler kunde ges ett undantag från GATT genom att tillämpa artikel XX.136 USA yrkade 

i första hand att lagstiftningen skulle anses falla under artikel XX(g) eftersom 

importförbudet var en åtgärd som kunde relateras till bevarande av uttömbara 

naturresurser. Först om artikel XX(g) inte ansågs tillämpbar yrkade USA att det rörde sig 

om ett undantag under artikel XX(b) för skydd av liv och hälsa hos människor, djur och 

växter.137  

I sin bedömning av om den amerikanska lagen kunde anses falla under artikel XX(g) 

inledde AB med att tolka rekvisitet naturresurser. I bedömningen av detta rekvisit 

ifrågasattes ifall levande varelser, alltså havssköldpaddor, kunde omfattas av begreppet 

                                                
131 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998. 
132 Se t.ex även: Report of the Appellate Body, United States – Standards for Reformulated and 
Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 26 april 1996. 
133 Endangered Species Act of 1973, Section 609 of US Public Law 101-162, 1973. 
134 Report of the Panel, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, 
WT/DS58/R, 15 maj 1998, avsnitt II.  
135 Report of the Panel, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, 
WT/DS58/R, 15 maj 1998. 
136 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 98. 
137 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 125. 
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och AB noterade att texten inte utesluter att levande varelser tolkas in i begreppet.138 AB 

diskuterade även förhållandet mellan GATT 1947 och GATT 1994 och noterade att texten 

till artikel XX skrevs innan WTO grundades och har inkorporerats från GATT 1947. 

Eftersom GATT 1994 nu är gällande noterade AB att GATT:s tolkning påverkas av 

WTO-avtalet. AB noterade att WTO-avtalets preambel uttryckligen framhåller vikten av 

hållbar utveckling och miljöskydd. AB tog även hänsyn till hur begreppet naturresurser 

tolkats i andra internationella traktat. I den bedömningen menade AB att det 

internationella samfundet har uttryckt ett stöd för att skydda även levande varelser genom 

såväl bilaterala som multilaterala åtgärder. Detta internationella stöd samt WTO-avtalets 

uttryckliga omnämnande av miljöskydd och hållbar utveckling ledde till att AB ansåg det 

gammalmodigt att inte tolka in levande varelser i begreppet naturresurser.139 Vad gäller 

rekvisitet uttömbara tog AB hänsyn till just en MEA, CITES, och konstaterade att alla 

arter av havssköldpaddor omfattades av CITES annex för arter som hotas av utrotning.140 

Med stöd av CITES ansågs alltså havssköldpaddor även vara en uttömbar naturresurs.   

I den fortsatta bedömningen av om den amerikanska lagen kunde medges ett undantag 

under artikel XX(g) såg AB närmare på om de amerikanska handelsrestriktionerna kunde 

anses relaterade till bevarandet av uttömbara naturresurser. I US – Tuna gjordes en 

relativt strikt tolkning av rekvisitet. I US – Shrimp/Turtle öppnade AB dock upp för en 

vidare tillämpning av rekvisitet genom att kräva ett nära och genuint förhållande mellan 

målet och åtgärderna för att nå målet.141 Efter att ha studerat hur åtgärderna var utformade 

konstaterade AB att de regler som USA antagit var tillräckligt inriktade på skydd av just 

havssköldpaddor. Således ansågs åtgärden, importförbudet, ha ett nära och genuint 

förhållande till målet att skydda havssköldpaddor.142 Den amerikanska lagstiftningen 

kunde därför anses falla under en undantagsgrund i artikel XX.  

Efter att en undantagsgrund bekräftats kunna tillämpas skulle den amerikanska lagen 

även bedömas under undantagsbestämmelsens chapeau. Syftet med den inledande 

formuleringen till artikel XX är som ovan noterat att undanröja missbruk av 

                                                
138 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 128. 
139 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 129-131. 
140 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 132. 
141 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 136. 
142 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 134-142. 



34 

undantagsmöjligheterna i GATT.143 Därför ska varje undantag från GATT inte enbart 

falla under en undantagsgrund utan även kunna förenas med de krav som ställs upp i 

bestämmelsens chapeau.144 Enligt denna krävs att en bedömning görs av om 

handelsrestriktionen innebär orättfärdig eller godtycklig diskriminering. I sin bedömning 

av om den amerikanska lagen kunde anses uppnå kraven som ställs upp i artikelns 

chapeau inledde AB med att utreda om importförbudet utgjorde orättfärdig 

diskriminering. AB menade att den amerikanska lagen innebar att de som ville importera 

till USA var skyldiga att anta samma regler som USA. Detta menade AB inte var förenligt 

med artikelns chapeau eftersom USA inte hade tagit hänsyn till de olika förutsättningar 

som fanns på övriga staters territorium. Vidare förbjöd den amerikanska lagen import 

från stater som inte certifierats även om räkorna alternativt räkprodukterna hade fiskats 

med sköldpaddssäker fiskeutrustning. Detta ansåg AB tyda på att USA snarare avsåg att 

påverka andra staters lagstiftning än att genomföra ett effektivt skydd för 

havssköldpaddor.145  

Ytterligare diskriminering fann AB i samband med de traktat som USA framförhandlat 

med vissa stater angående skydd för havssköldpaddor. Att anta multilaterala åtgärder 

ansågs i sig lämpligt och AB noterade att CTE i sitt arbete med förhållandet mellan WTO 

och MEA hade beaktat bland annat Report of the United Nations Conference on 

Environment and Development (Rio-deklarationen)146. Denna deklaration menar AB 

förespråkar multilaterala åtgärder för miljöskydd snarare än unilaterala.147 Hur USA hade 

genomfört förhandlingarna kring dessa multilaterala åtgärder till skydd för 

havssköldpaddor ansåg dock AB var diskriminerande eftersom USA hade förhandlat med 

vissa stater men inte med de klagande parterna. Förhandlingarna om multilaterala 

åtgärder till skydd för havssköldpaddor utgjorde därför diskriminering mot de stater med 

vilka USA inte hade förhandlat.148 Således utgjorde lagstiftningen orättfärdig 

                                                
143 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 151. 
144 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 157. 
145 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 165. 
146 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, A/CONF.151/26 (Vol. 
I), 3-14 juni 1992. 
147 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 168. 
148 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 166-167 och p. 171-172. 
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diskriminering.149 På frågan om den amerikanska lagen även utgjorde godtycklig 

diskriminering menade AB att lagen innehöll brist på flexibilitet i sin tillämpning. 

Handelsrestriktionerna träffade således även handel som inte borde omfattas av reglerna 

om dess syfte verkligen var att skydda havssköldpaddor, därmed förelåg godtycklig 

diskriminering.150 Godtycklig diskriminering förelåg även avseende den tvivelaktiga 

rättssäkerhet som kunde härledas till den certifieringsprocess som tillämpades.151  

Slutligen kunde AB konstatera att den amerikanska lagen utformats så att den ansågs 

falla under en undantagsgrund i artikel XX. Däremot kunde inte handelsrestriktionen 

godkännas under artikelns chapeau. Något undantag under artikel XX kunde därför inte 

medges och USA ansågs ha lagstiftat i strid med sina folkrättsliga skyldigheter under 

GATT.152   

 

5.3.4  Brazil – Tyres 

AB har fortsatt med det mindre restriktiva förhållningssättet vad gäller tillämpning av 

undantagsgrunderna i artikel XX efter US – Shrimp/Turtle och har i fallet Brazil – 

Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres (Brazil – Tyres)153 återigen bedömt att en 

handelsrestriktion faller under en undantagsgrund i artikel XX. Brasilien hade infört ett 

importförbud som innebar att regummerade och begagnade däck inte fick importeras till 

Brasilien.154 Ett regummerat däck är ett utslitet däck som försetts med en ny slityta.155 

AB godtog i fallet att Brasiliens importförbud av regummerade däck kunde falla under 

undantagsgrunden i artikel XX(b) angående åtgärder för att skydda liv och hälsa hos 

människor, djur och växter.156 Argument hämtade ur riktlinjer som antagits under 

Baselkonventionen avseende däckhantering var en del av resonemanget även om inte 

                                                
149 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 176. 
150 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 177. 
151 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 181-183. 
152 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 184. 
153 Report of the Appellate Body, Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, 
WT/DS332/AB/R, 3 december 2007. 
154 Portaria No. 14 of the Secretaria de Comércio Exterior (Secretariat of Foreign Trade of the Brazilian 
Ministry of Development, Industry, and Foreign Trade), 17 november 2004, artikel 40. 
155 Report of the Panel, Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/R, 12 juni 
2007, p. II.1. 
156 Report of the Appellate Body, Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, 
WT/DS332/AB/R, 3 december 2007, p. 212. 
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själva Baselkonventionen berördes närmare av AB.157 AB medgav att det kunde visas att 

importförbudet behövdes för att skydda hälsa och miljö. Därför skulle undantagsgrunden 

i artikel XX tillämpas.158 Däremot kom återigen artikelns chapeau att vara avgörande för 

beslutet om Brasiliens importförbud av regummerade däck skulle ges ett undantag från 

GATT. AB noterade att Brasilien hade genomfört importförbudet i förhållande till alla 

parter på marknaden med undantag för de stater som omfattades av handelssamarbetet 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), den gemensamma marknaden i söder, inom 

vilket stora delar av Sydamerika deltar.159 Regummerade däck kunde därmed importeras 

från MERCOSUR.160 Detta menade AB utgjorde orättfärdig och godtycklig 

diskriminering eftersom det inte fanns någon relation mellan att ge MERCOSUR ett 

undantag från importförbudet och målet att uppnå bättre miljö och hälsa i Brasilien. 

Snarare skulle detta undantag för stater inom MERCOSUR förvärra situationen 

ytterligare i och med förekomsten av fler däck. Det fanns alltså ingen anledning att göra 

skillnad mellan regummerade däck från MERCOSUR och regummerade däck från resten 

av världen. Importförbudet för regummerade däck kunde således inte ges undantag under 

artikel XX då det inte klarade bedömningen under bestämmelsens chapeau.161 

Importförbudet för begagnade däck kunde inte heller medges ett undantag. Import av 

begagnade däck tilläts nämligen efter särskilda domstolsförelägganden och AB ansåg att 

möjligheten att importera begagnade däck under sådana förhållanden inte heller kunde 

förenas med det syfte Brasilien hade med att införa importförbudet.162 Brasilien 

rekommenderades att åtgärda problemen.163 

 

 

 

                                                
157 Report of the Panel, Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/R, 12 juni 
2007, p. IV.36-IV.37. 
158 Report of the Appellate Body, Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, 
WT/DS332/AB/R, 3 december 2007, p. 179.  
159 MERCOSUR, ¿Qué es el MERCOSUR? (Vad är MERCOSUR?), 
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/2/innova.front/en-pocas-palabras, (Datum: 26 februari 
2018, kl. 14.01).  
160 Report of the Appellate Body, Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, 
WT/DS332/AB/R, 3 december 2007, p. 216. 
161 Report of the Appellate Body, Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, 
WT/DS332/AB/R, 3 december 2007, p. 227-233. 
162 Report of the Appellate Body, Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, 
WT/DS332/AB/R, 3 december 2007, p. 247. 
163 Report of the Appellate Body, Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, 
WT/DS332/AB/R, 3 december 2007, p. 258. 
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5.3.5  Avslutande kommentarer kring praxis 

I den praxis som beskrivits ovan tydliggörs hur miljöskydd och WTO kan komma i 

konflikt med varandra. Miljöskyddsåtgärder fick i den behandlade praxisen kliva åt sidan 

till förmån för WTO:s regelverk. För analysen i den här uppsatsen är det dock intressant 

att notera de aspekter ur ovanstående praxis som kan bidra till att tydliggöra förhållandet 

mellan WTO och MEA. 

Det kan inledningsvis konstatera att den behandlade praxisen tyder på att GATT 1994 

innebär ett vidare tillämpningsområde för artikel XX vad gäller miljöskydd än vad som 

var fallet under GATT 1947. Genom att jämföra resonemangen i det fall som bedömdes 

under GATT 1947, US – Tuna, med de två fall som bedömdes under GATT 94, US – 

Shrimp/Turtle och Brazil – Tyres, blir detta tydligt. I fallet US – Shrimp/Turtle lade AB 

vikt vid att GATT 1994 lyder under WTO-avtalet och lät därför intresset av miljöskydd 

samt hållbar utveckling påverka bedömningen av undantagsgrunderna i artikel XX. I 

förhållandet mellan WTO och MEA är det även intressant att olika MEA används som 

tolkningsunderlag i bedömningen av hur undantagsgrunden ska tillämpas. Därmed 

indikerar AB att ett visst samspel mellan WTO och MEA är möjligt. Avseende MEA 

indikerar även den ovan behandlade praxisen en preferens för multilaterala 

miljöskyddsåtgärder.  

Trots att undantagsgrundernas tillämpningsområde tycks vidare efter grundandet av 

WTO visar ovan behandlad praxis att miljöskyddsåtgärder inte har kunnat undantas under 

artikel XX på grund av bedömningen under artikelns chapeau. Trots den preferens för 

multilaterala åtgärder som uttrycks i ovan behandlad praxis kunde inte åtgärderna i US – 

Shrimp/Turtle godkännas på grund av den diskriminering som framkommit under 

förhandlingarna om multilaterala skyddsåtgärder för havssköldpaddor. Det är även 

intressant att notera att Brasilien i fallet Brazil – Tyres rekommenderades att åtgärda de 

åtgärder som bedömts vara i strid med GATT. Denna rekommendation kan dock inte 

nödvändigtvis ses som ett krav på Brasilien att lyfta sitt importförbud. Brasilien skulle 

även ha kunnat behålla importförbudet så länge som det tillämpades mer strikt i 

förhållande till alla parter på marknaden samt tog bort möjligheten att importera 

begagnade däck efter domstolsförelägganden. Importförbudet ansågs alltså inte vara 

oförenligt med GATT på grund av att handelsrestriktionen var alltför långtgående. 

Därmed visar denna analys att WTO har öppnat upp möjligheten för medlemsstater att 

anta handelsrestriktioner i miljöskyddssyfte så länge som de är genuint avsedda för att 
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uppnå sitt syfte och inte medför orättfärdig eller godtycklig diskriminering. Vilket i ovan 

behandlad praxis inte har varit fallet.  

Slutligen är det även intressant att notera den avsaknad på praxis som behandlar 

förhållandet mellan WTO och MEA. Denna brist på praxis behöver dock inte 

nödvändigtvis innebära att sådana tvister är uteslutna. Elizalde Carranza noterar att 

tvisten i Chile – Swordfish visar att EU var benägen att inleda förfaranden i enlighet med 

DSU trots att tvisten härrörde ur en MEA som de båda var anslutna till. Därmed anser 

han att det är inkorrekt att anta att sådana tvister inte kommer att uppstå om båda parter 

är anslutna till MEA.164 Huruvida Havsrättskonventionen kan klassas som MEA kan dock 

ifrågasättas eftersom konventionen innehåller bestämmelser om ett vidare spektrum av 

frågor. I fallet Chile – Swordfisk var det dock en bestämmelse med miljöskyddssyfte som 

orsakade konflikten. Därmed är Elizalde Carranzas slutsats rimlig och det kan inte anses 

klarlagt att brist på praxis i frågan om förhållandet mellan WTO och MEA innebär att 

sådana tvister inte kan uppstå. Om det finns utrymme under såväl undantagsregelns 

undantagsgrunder som chapeau för handelsrestriktioner antagna under MEA är dock ännu 

oklart eftersom frågan aldrig har ställts på sin spets.  

 

5.4  Utveckling av miljörätt 
Utöver de tillämpningsproblem som motstridig reglering i MEA och GATT kan innebära 

finns som noterat ytterligare aspekter att analysera gällande förhållandet mellan WTO 

och MEA. En sådan aspekt har att göra med utveckling av nya miljötraktat. 

Konflikten mellan reglerna i WTO och MEA har ansetts ha möjlighet att påverka hur 

nya MEA utformas.165 WTO skulle därmed kunna ha en hämmande effekt på utveckling 

av ny miljörätt som avser att inkludera handelsrestriktioner i sin reglering. Detta 

påstående bör därför utredas mer ingående. Vid en första anblick tycks det inte troligt att 

WTO skulle kunna ha en sådan effekt eftersom ovanstående analys av konflikten mellan 

WTO och MEA har konstaterat att traktat som reglerar samma fråga ska tillämpas i 

enlighet med regeln om lex posterior. Detta talar emot att WTO skulle kunna hämma 

utvecklingen av nya MEA eftersom dessa skulle anses vara lex posterior i förhållande till 

WTO. Vid närmare anblick framstår dock argumentet om WTO:s hämmande effekt på 

                                                
164 Elizalde Caranza, M., ”MEAs with Trade Measures and the WTO: Aiming toward Sustainable 
Development”, Buffalo Environmental Law Journal, vol. 15, september 2007, s. 43-96, s. 67.  
165 Eklöf, a.a., s. 11.  
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utveckling av nya traktat rimligt i förhållande till principen pacta sunt servanda.166 

Förhandlande parter till nya MEA har en skyldighet att följa sina skyldigheter enligt WTO 

och kan därför vara motvilliga att ingå traktat som riskerar att stå i strid med traktat de 

redan är bundna av. Fallet Chile – Swordfish visade även att det finns risk att WTO:s 

tvistlösningssystem aktualiseras i tvister mellan WTO och miljöskyddande regler i 

traktat. Det kan med anledning av detta inte bortses ifrån att WTO har ansetts mycket 

effektiv i sitt genomförande av WTO-rätten genom tvistlösningsmekanismen. Detta kan 

öka oviljan att ansluta sig till traktat i strid med WTO-rätten.  

Att den hämmande effekten skulle vara ett faktum stöds även av erfarenheter från 

traktatförhandlingar sedan WTO grundades 1995. Vid förhandlingarna till tre MEA 

ansågs oviljan att reglera i strid med WTO-regimen vara en bidragande orsak till att 

förhandlingarna var komplicerade.167 Särskilt under förhandlingarna inför Cartagena 

Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity168 var frågor som 

förhållande till den internationella handelsrätten, handel med icke-parter och handel med 

genmodifierade grödor mycket viktiga frågor. Att de här förhandlingarna drog ut på tiden 

och hade problem att fortskrida menar Kulovesi, Shaw och Burgiel bidrog till denna 

avskräckande effekt vad gäller utveckling av andra MEA.169  

Ytterligare stöd för att WTO kan verka hämmande på utvecklingen av nya MEA finns 

i den diskussion som fördes inom WTO i förhållande till en annan typ av 

handelsrestriktion. I den situationen behandlades frågan om handel med diamanter med 

ursprung i konflikter, så kallade blodsdiamanter, som regleras av Kimberly Process 

Certification Scheme for Rough Diamonds (KPCS).170 KPCS rekommenderade parter att 

införa handelsrestriktioner och innan dessa genomfördes önskade medlemsstater i WTO 

klarhet kring handelsrestriktionernas förenlighet med WTO-rätten.171 Hur denna klarhet 

skapades i förhållande till KPCS kommer att behandlas mer nedan i diskussionen om 

lösningsförslag och särskilt i förhållande till diskussionen om möjligheter att anta WTO-

undantag. I detta avsnitt bör dock noteras att genomförandet av KPCS hämmades av 

                                                
166 Se t.ex Vienna Convention on the Law of Treaties, No.18232, 23 maj 1969, artikel 26. 
167 The United Nations Environment Programme, The International Institute for Sustainable 
Development, a.a., 2000, s. 62.  
168 Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, 29 januari 2000.  
169 Kulovesi, K., Shaw, S., Burgiel, S., ”Trade and Environment: Old Wine in New Bottles?”, i The Roads 
from Rio lessons learned from twenty years of multilateral environmental negotiations, Chasek, P., 
Wagner, L. (red.), 2012, s. 174-198, s. 180-181. 
170 The Interlaken Declaration of 5 November 2002 on the Kimberley Process Certification Scheme for 
Rough Diamonds, 5 november 2002.   
171 Feichtner, a.a., s. 624.  
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parternas osäkerhet kring åtgärdernas förenlighet med WTO:s regelverk. Klarhet i denna 

fråga kom därför att krävas.   

Slutligen bör det noteras att den konflikt som föreligger mellan WTO och MEA rör 

sig utanför de konkreta tillämpningsproblem som uppstår på grund av motstridig 

reglering i WTO och MEA. Den latenta konflikt som denna motstridighet ger upphov till 

kan således även påverka utvecklingen av ny miljörätt där WTO:s regelverk riskerar att 

hämma förhandlingarna. Detta är problematiskt i förhållande till de, som ovan noterade, 

viktiga funktioner som handelsrestriktioner kan ha för genomförande av MEA. Trots 

regeln om lex posterior påverkar alltså WTO inte enbart tillämpningen av äldre MEA 

utan WTO påverkar även utveckling av nya traktat på miljörättens område.  

 

5.5  Konkurrensneutralitet  
Det bör poängteras att de problem som uppstår i skärningspunkten mellan den 

internationella handelsrätten och den internationella miljörätten inte enbart är 

problematiska ur miljöskyddshänseende. För en kommande analys av vilka 

lösningsförslag som tycks mest lämpliga i konflikten mellan WTO och MEA bör även 

ekonomiska konsekvenser av att detta problem inte har fått en tydlig lösning tillåtas att 

uppmärksammas i denna uppsats.  

På detta område är frågan om konkurrensneutralitet på marknaden av intresse. 

Konkurrensneutralitet anses vara en av de viktigaste grundsatserna för frihandel och 

marknadsekonomi.172 För att uppnå konkurrensneutralitet ska lika villkor gälla för 

marknadsaktörerna.173 Det finns argument som menar att förhållandet mellan WTO och 

MEA stör konkurrensneutraliteten och medför att konkurrensen på marknaden kan 

snedvridas så som systemet ser ut idag. Eklöf menar att om vissa medlemsstater till WTO 

ansluter sig till MEA kommer dessa att behöva förhålla sig till andra regler än de WTO 

medlemsstater som inte har anslutit sig till MEA. Det kan röra sig om krav som ställs i 

MEA på exempelvis produktionsmetoder eller fiskeutrustning. Således finns det en risk 

att medlemsstater i WTO som inte anslutit sig till det ifrågavarande MEA kan få en 

konkurrensfördel på den internationella marknaden gentemot de medlemsstater som har 

anslutit sig till MEA.  

                                                
172 Zetterberg, a.a., s. 128. 
173 Zetterberg, a.a., s. 119. 
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Att konkurrensen på marknaden kan snedvridas genom nuvarande förhållande mellan 

WTO och MEA stöds även av Zetterberg som menar att ett system där alla aktörer lyder 

under samma miljöregler har möjlighet att bättre skapa konkurrensneutralitet på 

marknaden.174 Hon menar att en modell där medlemskap i MEA blir avgörande för vilken 

roll MEA ska spela inom WTO rentutav motverkar konkurrensneutralitet eftersom 

relationen mellan MEA och WTO blir relativt slumpartad i ett sådant fall.175 Som WTO 

fungerar idag där regler i MEA står i strid med WTO utan att frågan ställs på sin spets 

innebär att frågan om vilka regler som gäller för WTO:s medlemsstater ytterst är beroende 

av vilka övriga traktat som parterna är anslutna till. Huruvida en stat är part till MEA är 

alltså helt avgörande för vilka regler som ska gälla för densamma. Samtidigt kan reglerna 

inom WTO omöjliggöra tillämpning av MEA:s regler i förhållande till andra WTO-

medlemsstater även om det krävs av traktatet. I dagens system lyder således aktörerna 

under olika miljökrav. Detta är problematiskt för konkurrensneutraliteten på marknaden 

och utgör därmed ytterligare en aspekt av konflikten som kan konstateras i förhållandet 

mellan WTO och MEA. Utöver denna snedvridna konkurrens som alltså är problematisk 

för marknaden menar Eklöf att möjligheten att få en konkurrensfördel kan verka som ett 

incitament för stater att inte ingå miljösamarbeten och därmed även underminera 

internationellt samarbete på miljöområdet.176 För att fullständigt kunna bemöta de olika 

aspekter av konflikten mellan WTO och MEA måste således även frågan om hur ett mer 

konkurrensneutralt system ska uppnås vara en del av lösningen.  

 

5.6  Slutsatser 
Efter att ha beskrivit olika delar av hur konflikten mellan WTO och MEA tar sig till 

uttryck bör en slutsats kring detta dras. Det blev ovan tydligt att de olika regelverken rent 

juridiskt inte fungerar väl som parallella system. De MEA som antagits innan WTO 

grundades riskerar få stå tillbaka för WTO-rätten eftersom WTO i många fall kommer att 

gälla som lex posterior. Undantagsmöjligheten i GATT blir därför viktig för att handels-

restriktionerna i MEA ska kunna genomföras. Tyvärr saknas det praxis där MEA har 

behandlats i tvistlösningsmekanismen inom WTO. Av den praxis som har behandlats på 

området för miljöskydd framgår det att MEA refereras till och utgör tolkningsunderlag 

för bestämmelserna. Bedömningen under undantagsregelns chapeau har dock medfört att 

                                                
174 Zetterberg, a.a., s.119. 
175 Zetterberg, a.a., s.128. 
176 Eklöf, a.a., s. 26.  
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handelsrestriktioner i syfte att skydda miljön har fått det svårt att medges undantag från 

GATT. Med anledning av detta kan möjligheten att medges undantag under artikel XX 

för handelsrestriktioner i MEA anses liten eftersom MEA i vissa fall möjliggör för 

särbehandling mellan parter och icke-parter, som är fallet under exempelvis 

Baselkonventionen. Att handelsrestriktioner som särskiljer mellan exempelvis farligt 

avfall från parter och icke-parter skulle medges undantag under undantagsregelns 

chapeau är svårt att föreställa sig. I Brazil – Tyres tilläts inte Brasilien att göra skillnad 

på däck från MERCOSUR och däck från resten av världen. Det kan alltså bli svårt för en 

handelsrestriktion antagen under en MEA som förbjuder handel med vissa stater men inte 

andra att medges ett undantag under artikel XX.  

Ovanstående analys har även identifierat fler aspekter av konflikten mellan WTO och 

MEA. Oklarheten gällande WTO:s förhållande till MEA har även försvårat möjligheten 

att utveckla ny miljörätt. Därför vore en lösning som klargör detta förhållande önskvärd 

för ett välfungerande internationellt miljösamarbete. Flera anledningar till varför 

handelsrestriktioner fyller en funktion inom den internationella miljörätten har 

identifierats ovan och det vore därför önskvärt om en lösning av konflikten mellan WTO 

och MEA kunde finnas. Den lösning som bör antas gällande konflikten som uppstår i 

förhållandet mellan WTO och MEA bör även kunna bemöta de problem som identifierats 

gällande den snedvridna konkurrensen på marknaden där MEA:s krav innebär att 

marknadsaktörer konkurrerar under olika miljökrav.  

 

6  Lösningsförslag 
6.1  Inledande ord 
Efter att ovanstående diskussion har konstaterat hur konflikten mellan WTO och MEA 

ser ut ska uppsatsen gå vidare med att analysera olika lösningsförslag. Det är här av 

intresse att analysera hur de olika lösningsförslagen kan bemöta de aspekter av konflikten 

mellan WTO och MEA som behandlats ovan. Hur konflikten beskrivits i ovanstående 

diskussion kommer därför att påverka analysen av de olika lösningsförslagens styrkor 

och svagheter.  

I utredningen av hur konflikten mellan WTO och MEA ser ut har det konstaterats att 

MEA ofta får stå tillbaka för WTO-rätten. På grund av detta förhållande där WTO 

framstår som den starkare regimen i förhållande till MEA tycks WTO vara den rimliga 

utgångspunkten för en diskussion om lösningsförslag. Analysen kommer därmed att, som 
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noterats i inledningen till uppsatsen, fokusera på hur konflikten som uppstår i förhållandet 

mellan WTO och MEA kan lösas inom WTO. Således kommer lösningsförslagen 

fokusera på vad medlemsstaterna i WTO har för möjligheter att sinsemellan reglera 

förhållandet mellan WTO och MEA samt vilka möjligheter till lösningsförslag det finns 

inom ramen för WTO-avtalen. Detta angreppssätt kan dock kritiseras eftersom det är 

möjligt att ifrågasätta om WTO över huvud taget är ett passande forum för diskussionen 

kring förhållandet mellan WTO och MEA. I en organisation som fokuserar på fungerande 

internationell handel finns risk att bedömningen av förhållandet mellan dessa intressen 

snedvrids till förmån för den internationella handeln. En möjlighet vore istället att se på 

andra lösningsförslag utanför WTO:s ramar. En sådan diskussion kunde behandla frågan 

ifall denna intressekonflikt borde behandlas i ett mer neutralt forum. Exempelvis skulle 

tvister som rör relationen mellan handel och miljöskydd kunna lyftas till exempelvis ICJ 

i likhet med vad som föreskrivs för tvister under Montrealprotokollet. Det bör dock 

noteras att med WTO:s stora medlemsantal, effektiva tvistlösningsmekanism och 

möjlighet att reglera stora delar av världshandeln är WTO en viktig aktör med möjlighet 

att ha stor internationell påverkan. Det finns alltså potential för att en lösning av 

konflikten mellan WTO och MEA inom WTO kan påverka dagens system och ha 

internationell påverkan. Därmed är uppsatsens angreppssätt ändå rimligt och kommer att 

fokusera på de lösningsmöjligheter som finns inom WTO. De lösningsförslag som 

kommer att behandlas är hämtade från möjligheter som kan identifieras i WTO-avtalen 

samt från diskussioner som utspelar sig i doktrinen. Efter att olika lösningsmöjligheter 

presenterats och kritiserats kan en slutlig bedömning göras där förslagen vägs emot 

varandra.  

 

6.2  Möjligheter inom ramen för existerande regelverk  
Det finns diskussioner som menar att en lösning på konflikten mellan WTO och MEA 

redan existerar utan att ändringar måste ske i regelverken. Denna slutsats tycks inte 

främmande eftersom den även stämmer överens med den slutsats som CTE tycks ha 

dragit. En sådan lösning, som dock skiljer sig från CTE:s förslag, har förespråkats av 

Pauwelyn. Kort sagt menar han att de internationella regelverken redan innehåller en 

lösning på konflikten och möjliggör för medlemsstater att själva inbördes reglera 

förhållandet mellan WTO och MEA. Eftersom förslaget därmed behandlar möjligheter 

för medlemsstater att ändra sitt förhållande till reglerna väljer jag att behandla dessa 
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argument under avsnittet om lösningsförslag snarare än under ovanstående kapitel om hur 

WTO regelmässigt förhåller sig till MEA i nuläget.  

Pauwelyns lösningsförslag utgår från det faktum att WTO-rätten enbart är en del av 

många delar inom folkrätten. Dessutom är det av vikt för förslaget att en tydlig hierarki 

mellan olika traktat inom den internationella rätten inte kan utläsas.177 I förhållande till 

annan internationell rätt noterar Pauwelyn att de tolkningsregler som gäller för traktat 

tydligt föreskriver att all annan internationell rätt som är relevant mellan parterna tas i 

beaktande.178 Om all annan internationell rätt som är tillämplig mellan parterna tas i 

beaktande menar Pauwelyn att parternas avsikt vad gäller hur de olika traktaten ska 

förhålla sig till varandra är av vikt. Därmed bör inte enbart tyngden läggas vid parternas 

intentioner avseende WTO-avtalens förhållande till andra traktat utan vikt bör även 

läggas vid vad som framkommer i andra traktat avseende dess förhållande till WTO.179 

Hur ett sådant resonemang skulle kunna bidra till att tydliggöra förhållandet mellan WTO 

och MEA framstår inte som självklart. Det blir svårt att utröna hur de ovan presenterade 

MEA avsåg förhålla sig till WTO eftersom WTO inte hade grundats vid MEA:s ingående. 

Pauwelyns argument blir istället intressanta då parternas avsikt om hur de till synes 

oförenliga traktaten ska förhålla sig till varandra saknas. Här instämmer Pauwelyn med 

tidigare analys i denna uppsats och menar att regeln om lex posterior i Wienkonventionen 

skall tillämpas, i alla fall då tvistens parter även är parter till Wienkonventionen.180 

Pauwelyn menar dock att ytterligare möjligheter till lösningsförslag gällande konflikten 

mellan WTO och MEA kan finnas i övrig internationell rätt som är tillämplig mellan 

parterna. En sådan lösning skulle därmed möjliggöra för MEA att få en starkare ställning 

i förhållande till WTO och baseras på möjligheten att modifiera medlemsstaternas 

förhållande till WTO-avtalen. Möjligheten till sådan modifikation finns i 

Wienkonventionen och eftersom den utgör en den av den internationella rätt som kan 

tillämpas mellan parterna i en tvist kan sådan modifikation göras.181 Således kan parter 

till WTO, som vill möjliggöra större utrymme för handelsrestriktioner i miljösyfte, 

modifiera sina skyldigheter under GATT. För en sådan modifikation gäller dock vissa 

krav enligt Wienkonventionen. Dessa krav innebär att modifikationen inte kan binda 

                                                
177 Pauwelyn, J., “The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?”, The 
American Journal of International Law, vol. 93, issue 3, juli 2001, s. 535-578, s. 538.  
178 Pauwelyn, a.a., s. 542-543. 
179 Pauwelyn, a.a., s. 546. 
180 Pauwelyn, a.a., s. 545. 
181 Vienna Convention on the Law of Treaties, No.18232, 23 maj 1969, artikel 41.1. 
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tredje part, att modifikation inte förbjuds av WTO samt att den inte omöjliggör 

genomförandet av traktatets syfte.182 Genom att göra en sådan modifikation skulle alltså 

MEA inte behöver stå tillbaka för WTO-rätten på grund av regeln om lex posterior.  

Pauwelyns argument kan sammanfattas som att WTO existens inom det större 

systemet av internationell rätt gör det möjligt att lösa konflikten mellan WTO och MEA. 

Det förslag som Pauwelyn framfört kan dock kritiseras. Hans argument bemöter inte de 

olika aspekter av konflikten som uppstår mellan WTO och MEA. Inledningsvis kan 

konstateras att en lösning som möjliggör för vissa parter att tillämpa reglerna på ett visst 

sätt sinsemellan inte omfattar alla parter till WTO eftersom modifikationen inte binder 

tredje part. Det undantag som parterna till modifikationen skapar sinsemellan kommer 

alltså enbart att gälla mellan de som faktiskt är parter till modifikationen. Därmed 

presenterar förslaget inte en lösning på hur hela WTO-systemet ska förhålla sig till MEA. 

Istället klargör det enbart förhållandet mellan vissa parter. Vad gäller konkurrens-

neutralitet visar Pauwelyns förslag alltså föga potential att bidra med en lösning av 

konflikten mellan WTO och MEA eftersom medlemskap i MEA, samt genomförd 

modifikation under Wienkonventionen, fortfarande skulle avgöra vilka regler som skulle 

gälla handelspartner emellan. De stater som inte omfattas av modifikationen har alltså 

möjlighet att få en sådan konkurrensfördel som har behandlats ovan i analysen. 

Ytterligare problem med Pauwelyns förslag är att de stater som skulle delta i 

modifikationen mest troligt inte till fullo kan uppfylla sina folkrättsliga skyldigheter 

enligt MEA eftersom handel med tredje part till modifikationen riskerar att utgöra brott 

mot regler i MEA. Detta innebär även att Pauwelyns förslag inte heller har möjlighet att 

råda bot på problemet med den hämmande effekt som WTO kan ha vid utveckling av 

MEA eftersom förhållandet mellan WTO och MEA enbart kan tydliggöras i förhållande 

till vissa medlemsstater i WTO. Således vill jag argumentera för att en lösning som 

förklarar förhållandet mellan WTO och MEA i sin helhet är att föredra.  

 

6.3  Omförhandling av avtalen  
En möjlighet som skulle tydliggöra och lösa konflikten mellan WTO och MEA vore att 

reformera WTO genom att omförhandla WTO-avtalen. Möjligheten att göra ändringar 

och tillägg till WTO-avtalen presenteras i WTO-avtalet.183 Sådana ändringar kan föreslås 

                                                
182 Pauwelyn, a.a., s. 547-550. 
183 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 april 1994, artikel X.  
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av alla medlemsstater och föreslagna tillägg och ändringar lämnas in till 

ministerkonferensen. Beslutet ifall ändringen ska genomföras sker i en tvåstegsprocess. I 

det första steget ska beslut om genomförande av ändringen fattas av just 

ministerkonferensen. Beslutet i frågan fattas genom konsensus alternativt omröstning där 

det krävs att tre fjärdedelar röstar för förslaget. Om beslut att göra ändringen eller tillägget 

fattas av ministerkonferensen skickas förslaget i ett andra steg vidare till medlemsstaterna 

för acceptans. Om förslaget accepteras av två tredjedelar av medlemsstaterna i WTO så 

träder tillägget alternativt ändringen i kraft. Om en ändring av WTO-avtalen skulle 

innebära att medlemsstaternas rättigheter ändrades kan ministerkonferensen även besluta 

att de medlemsstater som inte accepterar ändringen endast får fortsätta vara 

medlemsstater till WTO med ministerkonferensens tillstånd. Detta kan fungera som ett 

påtryckningsmedel för stater att acceptera ändringen. Om tillstånd att fortsätta vara 

medlemsstat i WTO skulle ges av ministerkonferensen skulle ett sådant tillstånd innebära 

att olika skyldigheter gällde för de medlemsstater som inte accepterat ändringen och för 

de som accepterat den.184  

En reformering av WTO-avtalen skulle klargöra förhållandet mellan WTO och MEA. 

Exempelvis skulle handelsrestriktioner antagna under en MEA uttryckligen kunna ges 

företräde framför WTO:s regler. Möjligheten att göra ändringar och tillägg till WTO-

avtalen är således en lösning på konflikten mellan WTO och MEA som innebär att 

förhållandet tydliggörs. Skulle en sådan föreslagen ändring genomföras finns potential 

för denna lösning att bemöta de olika aspekter av konflikten mellan WTO och MEA som 

identifierats i denna uppsats. En sådan situation skulle nämligen bidra till mer 

konkurrensneutralitet på marknaden eftersom WTO-medlemsstater skulle kunna 

upprätthålla sina miljökrav i förhållande till alla medlemsstater och inte bara de som 

anslutit sig till den MEA som uppställer miljökraven. Även Zetterberg menar att en 

ändring av GATT är en bra möjlighet för uppnående av konkurrensneutralitet mellan 

medlemsstater till WTO.185 Eftersom lösningen skulle tydliggöra rättsläget skulle även 

problemen med den hämmande effekt som WTO kan ha på utvecklingen av nya MEA få 

en lösning.  

Det är dock inte självklart att en sådan lösning är rimlig ur ett genomförande-

perspektiv. För det första har WTO, som ovan konstaterats, redan etablerat CTE vars syfte 

                                                
184 Wouters, J., De Meester, B., The World Trade Organization A legal and Institutional Analysis, 2007, 
s. 185.  
185 Zetterberg, a.a., s. 129.  
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är att utreda förhållandet mellan WTO och MEA och denna kommitté kan dessvärre 

påverka möjligheterna till ytterligare politisk debatt. CTE:s arbete har fortgått under 

många år och hittills har CTE:s arbete inte resulterat i något förslag om ändringar i WTO-

avtalen.186 Eklöf menar att det faktum att CTE har mandat att behandla frågan om WTO:s 

förhållande till MEA gör det svårt att föra diskussionen i andra forum.187 CTE:s uttalande 

om att ändringar inte behöver göras kan således ha försatt diskussionen i ett dödläge. I 

avvaktan på att CTE:s arbete ska bära frukt till debatten om hur WTO ska förhålla sig till 

MEA kan det därmed vara svårt att behandla frågan inom övriga delar av WTO.  

Det mandat som CTE har givits bör dock kritiseras för att inte bemöta alla aspekter av 

den konflikt mellan WTO och MEA som behandlats i denna uppsats. Mandatet ger som 

sagt CTE enbart möjlighet att diskutera förhållandet mellan WTO och MEA för de WTO-

medlemsstater som även har anslutit sig till MEA. Därför kan CTE inte behandla frågan 

om vad som skulle gälla i en tvist mellan WTO-medlemsstater där den ena är part till 

MEA och den andra inte är det. Ett sådant mandat har alltså ingen möjlighet att 

rekommendera en lösning som bemöter den latenta regelkonflikt som konstaterats mellan 

WTO och MEA i förhållandet mellan alla medlemsstater till WTO. Utvecklingen av ny 

miljörätt kan således även i fortsättningen störas och eftersom medlemskap i MEA blir 

avgörande för vilka regler som ska gälla har inte heller CTE:s mandat möjlighet att 

bemöta problemen med snedvriden konkurrens på marknaden. Därmed har en lösning 

inom CTE:s mandat en lika liten chans att bidra med en tillfredställande lösning som den 

lösning som ovan presenterades angående möjlighet att modifiera medlemsstaternas 

skyldigheter sinsemellan i enlighet med Wienkonventionen. Det är därför problematiskt 

om den politiska debatten i WTO låsts på grund av CTE:s arbete. Dels för att det försvårar 

möjligheterna att reformera WTO och dels för att diskussionerna har låsts i ett läge som 

ändå inte tycks medföra en möjlighet att rekommendera en lösning som kan bemöta 

konfliktens olika aspekter.  

Ytterligare problem i förhållande till möjligheten att reformera WTO är de 

meningsskiljaktigheter som finns medlemsstater emellan. Utvecklingsländer har tidigare 

varit skeptiska inför miljöskyddsåtgärder av oro för att dessa ska inverka på den fria 

handeln, som av dem setts som en väg till ekonomisk tillväxt och utveckling.188 Denna 

                                                
186 World Trade Organization, Items on the CTE’s Work Programme, 
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/cte00_e.htm, (Datum: 28 februari 2018, kl. 15.41).  
187 Eklöf, a.a., s. 8.  
188 Engelund Olsen, a.a., s. 185.   
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tveksamhet inför ökad plats för miljöskydd inom handeln kan alltså ha sitt ursprung i en 

oro för att miljöskydd egentligen är dolda protektionistiska åtgärder, så kallad miljö-

protektionism.189 Med den höga grad på politisk enighet som krävs för att kunna 

genomföra en ändring av, alternativt göra ett tillägg till WTO, kan det tyckas föga troligt 

att sådan enighet kan nås.  

Det är alltså tveksamt om det är möjligt att genomföra denna lösning eftersom den 

nivå av enighet som krävs politiskt tycks svår att uppnå. Ur ett genomförandeperspektiv 

är det därför problematiskt att oron för miljöprotektionistiska åtgärder har skapat politisk 

oenighet i frågan. Utöver detta kan CTE fungera som en bromskloss och medföra att 

frågan inte behandlas över huvud taget på politisk nivå eftersom att en särskild kommitté 

redan finns tillsatt för att utreda frågan. Bristen på politisk enighet är även viktig för det 

fortsatta samarbetet inom WTO. En ändring av GATT som möjliggör att 

handelsrestriktioner antagna under MEA får företräde framför WTO skulle innebära en 

inskränkning av WTO:s medlemsstaters rättigheter till handel. Därmed finns möjlighet 

för medlemsstater som inte accepterat en sådan ändring att lämna WTO. För att 

möjligheten att göra ändringar i WTO-avtalen ska kunna bidra till en lösning på 

konfliktens olika aspekter är det av vikt att de medlemsstater som inte accepterat en sådan 

ändring alternativt sådant tillägg faktiskt lämnar WTO och inte tillåts vara kvar inom 

WTO med särskilda skyldigheter. Det vore dock inte önskvärt om en stor del av 

medlemsstaterna skulle lämna WTO på grund av att de inte accepterade ändringen av 

WTO-avtalen. Ett stort bortfall av medlemsstater skulle underminera det internationella 

handelssamarbetet. Det kan därmed konstateras att trots att det finns utrymme att ändra 

WTO-avtalen och göra tillägg till dem rent juridiskt så kan det vara svårt att genomföra 

lösningen praktiskt på grund av politiska skäl.  

 

6.4  WTO-undantag  
I förhållande till att reformera WTO, vilket är en permanent lösning, finns andra lösningar 

som inte medför lika ingripande åtgärder i WTO-rätten. En sådan möjlighet vore att, 

istället för att ändra avtalen, anta ett undantag från dem. Denna möjlighet står att finna i 

WTO-avtalet och innebär antagande av WTO-undantag, i WTO-avtalet kallat för 

waiver.190 Användandet av denna möjlighet skulle innebära att handelsrestriktioner 

                                                
189 Eklöf, a.a., s. 8. 
190 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 april 1994, artikel IX.3-IX.5. 
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antagna under MEA kunde undantas från WTO:s regler. Ett WTO-undantag antas genom 

omröstning inom ministerkonferensen och för att träda i kraft krävs inget andra led så 

som acceptans av medlemsstaterna. För att WTO-undantaget ska antas av 

ministerkonferensen krävs konsensus alternativt att förslaget stöds av tre fjärdedelar. Att 

anta ett WTO-undantag kräver därmed, precis som att göra ändringar och tillägg till 

WTO-avtalen, att en hög grad av politisk enighet kan uppnås. Ett WTO-undantag 

tydliggör inte förhållandet mellan WTO och MEA på samma sätt som en ändring av 

WTO-avtalen gör. WTO-undantaget gäller istället för de parter som efterfrågat det. För 

stater som omfattas av WTO-undantaget tydliggörs dock förhållandet och genom att 

WTO-undantaget medges lyfts skyldigheten att följa WTO-reglerna i förhållande till den 

åtgärd som omfattas av WTO-undantaget. Därmed behöver inte särskild hänsyn tas till 

de medlemsstater som inte har önskat samma undantag.191 Om ett WTO-undantag 

medges, där exempelvis handelsrestriktioner under MEA kan tillämpas utan hänsyn till 

kraven i WTO-avtalen, kan alltså de medlemsstater som omfattas av undantaget tillämpa 

MEA:s regler i förhållande till alla WTO:s medlemsstater.  

Feichtner är en av de författare som förespråkar WTO-undantag för att söka en lösning 

på konflikten i förhållandet mellan MEA och WTO. Hon menar att det enda krav som 

ställs upp för att få anta ett WTO-undantag är att exceptionella förutsättningar föreligger. 

Begreppet har aldrig definierats men hon noterar att denna brist på definition inte har 

hindrat tidigare WTO-undantag från att antas.192 Däremot framstår det som problematiskt 

att WTO-undantag ska vara tidsbegränsade och förnyas årligen.193 Därmed har WTO-

undantagen som avsikt att hantera problem av mer temporär karaktär.194 Eftersom 

konflikten mellan WTO och MEA tycks allt annat än temporär ifrågasätter jag hur 

möjligheten att anta ett WTO-undantag i så fall kan bidra till en lösning på frågan om hur 

MEA:s handelsrestriktioner kan fungera i samklang med WTO:s system. Det är svårt att 

tänka sig att ett lösningsförslag kan vara effektivt om det enbart är i kraft under en kortare 

tid.  

För att se närmare på WTO-undantagets möjlighet att fungera som lösningsförslag för 

konflikten mellan WTO och MEA är det lämpligt att se närmare på tidigare antagna 

WTO-undantag. I ovan förda diskussion om WTO:s hämmande effekt på utveckling av 

                                                
191 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 april 1994, artikel IX.3-IX.5. 
192 Feichtner, a.a., s. 619. 
193 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 april 1994, artikel IX.4.  
194 Feichtner, a.a., s. 619. 
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nya MEA noterades att WTO-undantag tidigare använts för att skapa klarhet i 

förhållandet mellan WTO och handelsrestriktioner som rekommenderats inom ett annat 

rättsområde. I det fallet rörde det sig om diamanthandel under KPCS. Det WTO-undantag 

som antogs, Kimberley WTO-undantaget195, har fått sin tillämpningstid förlängd och 

gäller fortfarande i förhållande till WTO-rätten och tydliggör att de medlemsstater till 

WTO som har efterfrågat WTO-undantaget kan genomföra åtgärderna i KPCS utan att 

dessa kommer i konflikt med WTO.196 Feichtner menar att det sätt på vilket WTO-

undantaget har fungerat, genom förlängning av tillämpningsperioden, därmed innebär att 

antagande av WTO-undantag kan verka som ett genuint undantag från WTO-rätten för 

åtgärder som är tydligt definierade, som diamanthandeln under KPCS.197 

Hur handelsrestriktioner under MEA förhåller sig till reglerna i KPCS är därmed 

intressant att utreda vidare. KPCS innehåller inte bindande skyldigheter utan 

handelsrestriktionerna rekommenderas enbart av rättsakten.198 Även om KPCS därmed 

inte innehåller bindande regler på samma sätt som MEA så liknar dess skyldigheter vid 

en första anblick de krav som uppställs i de MEA som har presenterats ovan. Under KPCS 

ska parter inte handla med icke-parter till KPCS.199 Denna skyldighet liknar därmed hur 

såväl Montrealprotokollet som Baselkonventionen har byggt upp sina 

handelsrestriktioner till skydd för miljön. Att handla med farligt avfall eller 

ozonnedbrytande ämnen är under dessa MEA inte möjligt i förhållande till icke-parter. 

Även om skyldigheten att inte handla med icke-parter liknar skyldigheter i de MEA som 

har behandlats i denna uppsats är de åtgärder som omfattas av MEA vid närmare 

granskning mindre definierade än de som omfattas av KPCS. I Montrealprotokollet 

omfattade handelsrestriktionerna ozonnedbrytande ämnen vilket kan tyckas relativt 

tydligt definierat. I Baselkonventionen omfattades dock farligt avfall som parterna till 

konventionen även kan definiera i nationell rätt. Således omfattar Baselkonventionen ett 

otydligt definierat spektrum av varor som kan komma att omfattas av konventionen. 

CITES omfattning är tydligt definierad genom annexen. Samtidigt omfattar CITES en 

                                                
195 Waiver Concerning Kimberley Process Certification Scheme for Rough Diamonds, WT/L/518, 27 maj 
2003. Förlängd till 31 december 2018 genom: Extension of Waiver Concerning Kimberley process 
Certification Scheme for Rough Diamonds, WT/L/876, 14 december 2012.  
196 Waiver Concerning Kimberley Process Certification Scheme for Rough Diamonds, WT/L/518, 27 maj 
2003, artikel 1 och artikel 2.  
197 Feichtner, a.a., s. 625. 
198 The Interlaken Declaration of 5 November 2002 on the Kimberley Process Certification Scheme for 
Rough Diamonds, 5 november 2002, preambel.   
199 The Interlaken Declaration of 5 November 2002 on the Kimberley Process Certification Scheme for 
Rough Diamonds, 5 november 2002, section III.   
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mångfald av arter som klart framstår som bredare än KPCS. Situationen under KPCS är 

därmed markant skild från den situation som skulle vara i fråga om ett WTO-undantag 

antogs för handelsrestriktioner antagna under MEA. Eftersom det därmed, i förhållandet 

mellan WTO och MEA, skulle röra sig om ett bredare WTO-undantag än vad som var 

fallet i förhållande till KPCS kan det alltså bli svårare att nå den politiska enighet som 

krävs.  

Ytterligare skillnader mellan MEA och KPCS kan noteras avseende tidsaspekten. Att 

ett WTO-undantag förlängs så länge som Kimberley WTO-undantaget har gjorts kan inte 

säkerställas på förhand. Även om det är troligt att ett WTO-undantag angående 

förhållandet mellan WTO och MEA skulle kunna ha samma klargörande effekt på 

rättsläget som Kimberley-undantaget hade, är WTO-undantagets tidsbegränsande 

karaktär inte optimal. Till skillnad från KPCS är de MEA som presenterats i denna 

uppsats bindande rättsakter och stater ska således följa sina skyldigheter i enlighet med 

traktatet.200 Det är således av vikt att stater kan fortsätta fullfölja sina skyldigheter under 

hela den tid de är bundna av traktatet och inte riskera att hamna i en situation där 

skyldigheter under WTO och MEA återigen är motstridiga på grund av att WTO-

undantaget inte förlängs.  

Vidare är antagandet av ett WTO-undantag problematiskt då liknande politiska 

problem, som var fallet i förhållande till att ändra eller göra tillägg i WTO-avtalen, 

kommer att behöva bemötas. Feichtner menar att möjligheten att anta WTO-undantag är 

ett sätt att skapa en politisk diskussion kring ämnet bland WTO:s medlemsstater.201 I 

jämförelse med möjligheten att reformera WTO, där ett problem tycks vara att debatten 

om WTO:s förhållande till MEA är låst i CTE, är det positivt om den politiska debatten 

kan väckas genom antagande av ett WTO-undantag. Kanske kan återupplivande av den 

politiska debatten i WTO, genom att anta ett WTO-undantag, bana väg för framtida 

ändringar i WTO-avtalen. I så fall går det att bortse från problemen med den temporära 

karaktären av ett WTO-undantag och istället se det som ett steg på vägen mot en mer 

permanent lösning där omförhandling av WTO-avtalen kan ske.  

 

 

 

                                                
200 The Interlaken Declaration of 5 November 2002 on the Kimberley Process Certification Scheme for 
Rough Diamonds, 5 november 2002, section III.   
201 Feichtner, a.a., s. 634. 
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6.5 Tolkning av artikel XX 

6.5.1 Tolkning enligt WTO-avtalet eller tolkning inom tvistlösningssystemet 

En annan möjlighet att ändra hur WTO-avtalen ska förstås är genom att tolka dem. En 

sådan möjlighet föreskrivs i WTO-avtalet och enligt bestämmelsen kan ett beslut fattas 

kring hur en bestämmelse i WTO-avtalen ska tolkas. Ett sådant tolkningsbeslut ska antas 

med konsensus alternativt stödjas av tre fjärdedelar av medlemsstaterna och kan endast 

antas efter rekommendation från det särskilda råd som överser det avtal som avses att 

tolkas.202 I förhållande till GATT är det Rådet för handel med varor som ansvarar för 

översikten.203 Att Rådet för handel med varor skulle rekommendera att en tolkning ska 

antas får anses föga troligt eftersom frågan om förhållandet mellan WTO och MEA har 

landat på CTE:s bord. Vidare kan, som ovan noterats, de politiska lösningarna vara 

problematiska på grund av den höga grad av politisk enighet som krävs.  

I det fall det är svårt att uppnå den politiska enighet som krävs för beslut har Engelund 

Olsen konstaterat att en möjlighet att forma WTO-rätten finns inom tvistlösnings-

systemet.204 En annan möjlighet tolka artikel XX för att tydliggöra rättsläget vore därför 

att behandla frågan om förhållandet mellan WTO och MEA inom tvistlösningssystemet. 

En sådan tvist skulle genom efterföljande praxis kunna skapa klarhet i hur WTO och 

MEA bör förhålla sig till varandra och därmed bidra med en lösning på konflikten 

däremellan.   

Den praxis som har behandlats i denna uppsats visar tydligt hur AB har format WTO-

rätten genom att tolka bestämmelser i WTO-avtalen och då framför allt undantagsregeln 

i GATT. AB:s tolkning av artikel XX i ljuset av WTO-avtalet har medfört en ökad 

flexibilitet avseende vilka åtgärder som kan tillåtas under de olika undantagsgrunderna i 

artikel XX. Även om GATT inte omförhandlats så noterade AB att partsviljan vid 

grundandet av WTO var en annan än vid ingåendet av GATT 1947.205 Därmed tog AB 

hänsyn till detta i sin tolkning av GATT. I bedömningen av hur de olika 

undantagsgrunderna i GATT ska tolkas refererade AB till WTO-avtalets preambel där 

hållbar utveckling och miljöskydd omnämns.206 WTO-avtalets preambel sågs således 

som ett uttryck för att WTO:s medlemsstater avsåg ge dessa intressen tyngd inom WTO. 

                                                
202 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 april 1994, artikel IX.2. 
203 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 april 1994, artikel IV.5. 
204 Engelund Olsen, a.a., s. 181.   
205 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 129. 
206 Report of the Appellate Body, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products, WT/DS58/AB/R, 12 oktober 1998, p. 131. 
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Detta hänsynstagande till traktatets sammanhang genom att låta WTO-avtalets preambel 

få betydelse tycks i enlighet med de regler som gäller för traktattolkning.  

I bedömningen av undantagsgrundernas tillämplighet använde även AB olika MEA 

som tolkningsunderlag. Exempelvis användes CITES som stöd i US – Shrimp/Turtle för 

att bedöma huruvida USA:s handelsrestriktion kunde falla under undantagsgrunden. Ya 

Qin anser att en liknande bedömning användes i Brazil-Tyres. Hon menar att 

Baselkonventionen lade grund för bedömningen av om Brasiliens handelsrestriktioner 

var nödvändiga under den undantagsgrund som åberopades, trots att AB inte uttryckligen 

hänvisade till Baselkonventionen.207 Någon hänvisning till MEA gjordes inte i US – Tuna 

och fallet har kritiserats för att det lade för stor vikt vid liberalisering av världshandeln.208 

Skillnaden mellan GATT 1947 och GATT 1994 blir därmed tydlig eftersom WTO:s 

grundande har inneburit nya möjligheter för AB att tolka bestämmelserna i GATT 1994 

i enlighet med hållbar utveckling och miljöskydd. Därmed kan dessa intressen få mer 

plats inom tillämpningen av GATT 1994 än vad som var möjligt under GATT 1947 under 

vilket fallet US – Tuna bedömdes. Huruvida WTO-avtalets preambel är anledningen till 

att AB även använde olika MEA som tolkningsunderlag i fallen US – Shrimp/Turtle och 

Brazil – Tyres, som bedömdes under GATT 1994, är inte klarlagt. Att WTO-avtalets 

preambel påverkade hur AB tolkade artikel XX framgår däremot tydligt. Det är därmed 

klart att AB har öppnat undantagsregelns tillämpningsområde i förhållande till den 

tolkning av bestämmelsen som gjordes under GATT 1947. Jag är därför benägen att dela 

Engelund Olsens slutsats att WTO-rätten kan formas inom tvistlösningssystemet. En 

sådan möjlighet att lösa konflikten bör därför utredas.  

 
6.5.2  Presumtion för att handelsrestriktioner under MEA medges undantag 

En sådan lösning på konflikten mellan WTO och MEA som innebär tolkning av 

undantagsbestämmelsen inom tvistlösningssystemet har förespråkats av Marceau. Hans 

tes skulle i korthet innebära att handelsrestriktioner som antagits under MEA presumeras 

vara i enlighet med undantagsregeln i GATT. Artikel XX skulle i så fall tolkas på så vis 

att reglerna i MEA ryms inom bestämmelsens ramar.209 Även om olika MEA och WTO-

                                                
207 Ya Qin, J., “Managing conflicts between rulings of the World Trade Organization and regional trade 
tribunals: reflections on the Brazil-Tyres case” i Making Transnational Law Work in the Global Economy 
Essays in Honor of Detlev Vagts, Bekker, P., Dolzer, R., Waibel, M. (red.), 2010, s. 601-629, s. 616. 
208 Se t.ex. Howse, a.a., s. 493-494.   
209 Marceau, G., “Conflicts of Norms and Conflicts of Jurisdictions The Relationship between the WTO 
Agreement and MEAs and other Treaties”, Journal of World Trade, vol. 35, issue 6, december 2001, s. 
1081-1131, s. 1096.   
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avtalets preambel har använts som tolkningsunderlag vid tillämpningen av artikel XX har 

dock inget undantag från GATT medgetts i ovan behandlad praxis. De 

handelsrestriktioner som behandlades i US – Shrimp/Turtle och Brazil – Tyres bedömdes 

som diskriminerande under undantagsregelns chapeau. Med det lösningsförslag som 

förespråkas av Marceau skulle det alltså vara möjligt att tolka artikel XX på så vis att 

MEA kan presumeras vara i enlighet med såväl undantagsgrunderna som bestämmelsens 

chapeau. Detta argument bör därmed utvecklas.  

Marceau menar att det är skillnad på de situationer då båda parter i en tvist är anslutna 

till MEA samt WTO och den situation då endast en part är ansluten till MEA men båda 

är anslutna till WTO. Det måste även göras skillnad mellan om en handelsrestriktion ska 

genomföras under MEA, får genomföras under MEA eller genomförs på eget initiativ för 

att bättre genomföra MEA:s syfte utan att det föreslagits i MEA.210 Marceau menar att 

om båda parter är anslutna till MEA och handelsrestriktionen krävs av MEA ska det 

presumeras att åtgärden är i enlighet med artikel XX. För de handelsrestriktioner som inte 

uttryckligen krävs menar Marceau ändå att MEA kan ge ledning för vilka 

handelsrestriktioner som ska medges undantag under artikel XX. Därmed anser alltså 

Marceau att MEA kan ge ledning även vid tolkning av bestämmelsens chapeau eftersom 

att det är mindre troligt att handelsrestriktioner i MEA utgör protektionistiska åtgärder 

förklädda till miljöskyddsåtgärder.211  

Eftersom AB har och låtit WTO-avtalets preambel, samt olika MEA, få avgörande 

betydelse vad gäller bedömningen av de olika undantagsgrunderna i artikel XX framstår 

det som lämpligt att liknande hänsynstaganden skulle kunna göras vid tolkningen av 

bestämmelsens chapeau. Det framstår därför inte som främmande att följa Marceaus linje 

där MEA kan få betydelse även för hur undantagsregelns chapeau ska tolkas. Därmed bör 

en lösning på konflikten mellan WTO och MEA där AB presumerar att 

handelsrestriktioner antagna under MEA är i enlighet med GATT var möjlig. I 

förhållande till den partsvilja som uttryckts genom preambeln till WTO-avtalet är detta 

en rimlig tolkning av artikel XX eftersom handelsrestriktioner antagna under MEA har 

föga anledning att vara orättfärdiga eller godtyckliga. Den multilaterala karaktären bakom 

MEA uttrycker inte enbart att MEA avser att hantera ett reellt miljöproblem och förtjänar 

falla under en undantagsgrund i artikel XX. Den multilaterala karaktären uttrycker även 

att handelsrestriktioner har bedömts vara av vikt för att bemöta detta miljöproblem. 

                                                
210 Marceau, a.a., s. 1097.   
211 Marceau, a.a., s. 1097-1098.   
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Således kan handelsrestriktionerna inte ha antagits på en orättfärdig eller godtycklig 

grund. Tvistlösningssystemet borde alltså tolka hela artikel XX i enlighet med den 

partsvilja som uttrycks i WTO-avtalets preambel och respektera hållbar utveckling och 

miljöskydd genom att presumera att handelsrestriktioner antagna under MEA är antagna 

på icke-diskriminerande grund. 

Ett lösningförslag där handelsrestriktioner antagna under MEA kan presumeras vara i 

enlighet med artikel XX kan dock kritiseras för att vara otydligt. Som Marceau noterade 

kan MEA särskiljas beroende på om de explicit kräver handelsrestriktioner, 

rekommenderar dem eller om handelsrestriktionerna endast antagits för att bidra till 

uppnåendet av MEA:s syfte. Även Zetterberg poängterar att denna variation av MEA gör 

det svårt att avgöra när en handelsrestriktion har stöd i MEA och när sådant stöd saknas. 

Hon menar att många unilaterala åtgärder kan relateras till MEA och det är därmed svårt 

att dra en gräns för vilka handelsrestriktioner som ska anses ha antagits under MEA.212 

Frågan är därmed hur omfattande presumtionen för att artikel XX kan tillämpas på 

handelsrestriktioner antagna under MEA ska vara. Genom att se närmare på utformningen 

av de MEA som har behandlats i denna uppsats kan denna problematik tydliggöras. 

CITES och Montrealprotokollet specificerar vilka handelsrestriktioner som krävs i och 

med att de definierar de varor som omfattas av traktatet. Baselkonventionen har dock ett 

betydligt bredare tillämpningsområde eftersom farligt avfall inte enbart definieras i 

annexen utan parterna kan även nationellt identifiera vad som ska anses utgöra farligt 

avfall. I dessa fall bör det ifrågasättas hur långt en tolkning av preambeln till WTO-

avtalets omnämnande av hållbar utveckling och miljöskydd kan dras. När går 

handelsrestriktioner i MEA så långt att WTO återigen bör ifrågasätta om det verkligen 

kan presumeras att en åtgärd har genomförts utan diskriminerande och protektionistiska 

syften? Således delar jag Marceaus åsikt att krav måste ställas på vilken typ av MEA som 

kan presumeras medges undantag under artikel XX för att en sådan presumtion inte ska 

påverka handelsintresset i för stor utsträckning. 

Hur dessa krav bör utformas kan utgå från en diskussion om multilaterala och 

unilaterala åtgärder. I samband med grundandet av WTO refererades till Rio-

deklarationen som uttrycker en klar preferens för multilaterala åtgärder vad gäller 

miljöskydd.213 Även i fallet US – Shrimp/Turtle tolkade AB denna referens som en 

                                                
212 Zetterberg, a.a., s. 119. 
213 Decision on Trade and Environment, 15 april 1994. Se även: Report of the United Nations Conference 
on Environment and Development, A/CONF.151/26 (Vol.I), 3-14 juni 1992, princip 12.  
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preferens för multilaterala åtgärder. Eftersom att Rio-deklarationen refererades till samt 

då tolkningsreglerna för traktat tillåter att hänsyn tas till efterföljande praxis avseende 

traktatets tillämpning kan en preferens för multilaterala åtgärder över unilaterala åtgärder 

i förhållande till miljöskydd skönjas. Med anledning av detta skulle presumtionen för att 

en handelsrestriktion är i enlighet med artikel XX kunna vara olika stark beroende på om 

den handelsrestriktion som bedöms har antagits unilateralt eller multilateralt. Om en 

MEA tydligt föreskriver vilka handelsrestriktioner som krävs av dess anslutna parter 

skulle dessa handelsrestriktioner kunna presumeras vara i enlighet med artikel XX, 

eftersom handelsrestriktionerna antogs multilateralt. Handelsrestriktioner av mer 

unilateral karaktär, som exempelvis nationellt definierat farligt avfall under 

Baselkonventionen eller handelsrestriktioner som antagits unilateralt för att uppnå ett 

bredare syfte med en MEA, skulle således inte på samma sätt presumeras falla under 

artikel XX. För att tydliggöra hur denna slutsats skulle påverka handelsrestriktioner 

antagna under MEA i praktiken kan ytterligare exempel vara lämpliga. I ett sådant 

exempel kan handelsrestriktioner under CITES samt de handelsrestriktionerna som 

behandlades i fallet US – Shrimp/Turtle vara av intresse. De import- och exportlicenser 

som CITES kräver av sina parter kan klart klassificeras som multilaterala åtgärder som 

är tydliga och krävs av traktatet. Dessa borde enligt ovanstående analys kunna presumeras 

falla inom tillämpningsområdet för artikel XX. De handelsrestriktioner som behandlades 

i fallet US – Shrimp/Turtle borde däremot inte presumeras vara i enlighet med artikel XX. 

Handelsrestriktionerna i den amerikanska lagen avsåg, som ovan noterat, att skydda 

havssköldpaddor. Eftersom bottentrålning, och därmed handel med produkter som i sin 

produktion använder bottentrålning, skadar havssköldpaddor kan dock 

handelsrestriktionerna ses som en unilateral åtgärd med avsikt att bättre genomföra 

CITES syfte, vilket är att motverka att handel utrotar jordens hotade arter. 

Handelsrestriktionen kan därmed sägas vara antagen under MEA men eftersom 

handelsrestriktionen dock är genomförd unilateralt och saknar direkt stöd i CITES ska 

ingen presumtion för att handelsrestriktionen kan medges ett undantag under artikel XX 

finnas. WTO bör i dessa fall, då handelsrestriktionerna inte kan presumeras falla under 

undantagsregeln, rimligtvis även fortsättningsvis bedöma de olika tvisterna individuellt 

för att säkerställa att de fördelar som uppnås genom WTO-regimen inte förloras till fördel 

för protektionistiska åtgärder. 

Argumentet att WTO uttryckt preferens för multilaterala åtgärder motsägs dock av 

AB:s uttalande i fallet United States – Standards for Reformulated and Conventional 
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Gasoline.214 I det fallet konstaterade AB att WTO:s medlemsstater har autonomi 

avseende beslut om egna miljöskyddsregler och reglernas förhållande till handel.215 

Således tycks WTO erkänna enskilda medlemsstaters möjligheter att genomföra 

unilaterala miljöåtgärder. Förslaget att presumera att handelsrestriktioner, som antagits 

under tydliga MEA av multilateral karaktär, inte strider mot GATT motsäger dock inte 

medlemsstaternas möjligheter att vidta unilateralt miljöskydd. Möjligheten att agera 

unilateralt skulle fortfarande tillåtas, men inte omfattas av presumtionen att 

handelsrestriktionen faller under undantagsmöjligheten i artikel XX.  

En tolkning av artikel XX där handelsrestriktioner presumeras vara i enlighet med 

WTO skulle inte inverka hämmande på medlemsstaternas intresse att anta multilaterala 

handelsrestriktioner i miljöskyddssyfte. Därmed skulle WTO:s hämmande effekt på 

utveckling av nya MEA kunna bemötas. En sådan tolkning skulle även lösa andra 

aspekter av de problem som identifierats i relationen mellan WTO och MEA. 

Konkurrensneutraliteten skulle även förbättras eftersom handelsrestriktioner antagna 

under MEA skulle kunna tillämpas i förhållande till alla WTO-medlemsstater då 

handelsrestriktionerna mest troligt skulle undantas under artikel XX. Rent praktiskt skulle 

dock denna lösning kräva att en tvist faktiskt uppstod som gav tvistlösningssystemet 

möjlighet att behandla frågan. Bristen på praxis inom miljöområdet och särskilt vad gäller 

handelsrestriktioner antagna under MEA talar för att det kan dröja innan en sådan tvist 

uppstår. För att finna en snabb lösning kan därför en mer politisk väg som ändring 

alternativt tillägg i WTO-avtalen eller antagande av ett WTO-undantag vara att föredra.  

 

6.6 Slutlig avvägning 
Frågan om förhållandet mellan MEA och WTO är i grunden politisk eftersom de 

intresseavvägningar som måste göras mellan internationell handel och miljöskydd är av 

politisk karaktär. Därmed finns klara argument för att en politisk lösning som att 

reformera WTO eller att utfärda ett WTO-undantag är den mest lämpliga lösningen på 

konflikten mellan WTO och MEA. Samtidigt kan argumenteras för att frågan redan har 

lösts politiskt genom uttryck av partsviljan vid grundande av WTO. I preambeln till 

WTO-avtalet är det tydligt att hållbar utveckling och miljöskydd har betydelse inom 

                                                
214 Report of the Appellate Body, United States – Standards for Reformulated and Conventional 
Gasoline, WT/DS2/AB/R, 26 april 1996. 
215 Report of the Appellate Body, United States – Standards for Reformulated and Conventional 
Gasoline, WT/DS2/AB/R, 26 april 1996, s. 30.  
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WTO och en möjlighet att göra undantag från GATT för sådana intressen finns. Således 

kan en tolkning av artikel XX som möjliggör undantag för handelsrestriktioner under 

MEA inte kritiseras alltför hårt för att vara skild från den politiska viljan. Problem uppstår 

dock i förhållande till hur mycket som borde lösas inom DSB och när gränsen för vad 

DSB rimligtvis kan och bör påverka ska dras. Utvecklingsländernas oro för 

miljöprotektionism kan inte anses helt ogrundad med tanke på hur de olika MEA är 

utformade. Vissa MEA är tydliga med vilka handelsrestriktioner som krävs medan andra, 

som exempelvis Baselkonventionen, tillåter ett mer diffust spektrum avseende vilka varor 

som handelsrestriktionerna kan omfatta. När går handelsrestriktioner i MEA så långt att 

WTO återigen bör ifrågasätta om det verkligen kan presumeras att en åtgärd har 

genomförts utan diskriminerande och protektionistiska syften? Det måste därför ställas 

krav på vilken typ av MEA som kan presumeras medges undantag under artikel XX för 

att en sådan presumtion inte ska inverka i alltför stor utsträckning på handelsintresset. 

Sådana krav kan utgå från hur tydligt MEA formulerar vilka handelsrestriktioner som ska 

genomföras och därmed om handelsrestriktionerna har en multilateral karaktär. Desto 

tydligare regler MEA innehåller avseende vilka handelsrestriktioner som ska genomföras 

ju starkare kan det presumeras att undantagsregeln, artikel XX, ska tillämpas.  

Även om konflikten mellan WTO och MEA skulle kunna lösas genom en tolkning där 

handelsrestriktioner under MEA presumeras vara i enlighet med GATT kräver detta att 

en tvist som behandlar frågan uppstår. Därför bör inte de mer politiska lösningarna såsom 

ändring alternativt tillägg av WTO samt antagande av WTO-undantag bortses ifrån. Av 

dessa två får antagandet av ett WTO-undantag anses vara den mest genomförbara 

lösningen eftersom den inte innebär en lika radikal förändring som en ändring av WTO-

avtalen. Vidare tycks frågan om antagande av WTO-undantag inte vara låst i ett annat 

forum. Därmed skulle antagandet av ett WTO-undantag även kunna väcka den politiska 

debatten i frågan och kanske fungera som ett steg på vägen mot en reformering av WTO. 

Om ett WTO-undantag erfordras av WTO-medlemsstater bör detta undantag utformas på 

så sätt att det får liknande effekt som det tolkningsförslag av artikel XX som analyseras i 

denna uppsats. Mer specifikt bör denna effekt innebära att handelsrestriktioner antagna 

under MEA undantas från GATT dock inte i en sådan stor omfattning att undantaget 

inverkar i för stor utsträckning på handelsintresset. Ett lösningsförslag som endast 

omfattar vissa av medlemsstaterna i WTO bör inte antas eftersom det inte har möjlighet 

att bemöta konfliktens olika aspekter.  
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7  Sammanfattning och avslutande kommentarer 
I denna uppsats har jag konstaterat att två viktiga intressen, internationell handel och 

miljöskydd, inte alltid samspelar med varandra på ett fungerade sätt. Miljöskyddet får 

ofta stå tillbaka till fördel för den internationella handeln och en konflikt däremellan 

uppstår. Uppsatsen har diskuterat hur konflikten mellan WTO, som är ett bra exempel för 

internationell handel eftersom dess reglering har stor internationell påverkan, och utvalda 

MEA ser ut. När reglerna tycks reglera samma sak och är motstridiga kommer WTO att 

få företräde framför MEA enligt regeln om lex posterior, så länge som ett undantag inte 

kan medges under artikel XX i GATT. Trots att förhållandet mellan WTO och MEA inte 

har utmynnat i tvister i praktiken påverkar den latenta regelkonflikten mellan WTO och 

MEA även utveckling av nya MEA. Utan en lösning riskerar denna konflikt även att 

påverka konkurrensneutraliteten på marknaden.  

De lösningsförslag som diskuterats har visat på olika möjligheter som alla kan 

kritiseras. Då avvägningen mellan handels- och miljöintresset ytterst är en politisk fråga 

är en politisk lösning att föredra. De politiska lösningar som presenterats skulle innebära 

att reglerna blev tydligare för alla WTO:s medlemsstater och därmed skulle utvecklingen 

av nya MEA inte längre påverkas av WTO:s hämmande effekt. Dessutom kan problemen 

med snedvriden konkurrens få en lösning genom de presenterade politiska lösningarna då 

marknadsaktörerna skulle konkurrera på mer lika villkor. Det framstår dock som svårt att 

nå den nivå av politisk enighet som krävs. Vidare tycks frågan om WTO:s förhållande till 

MEA vara svår att lyfta politiskt eftersom frågan redan delegerats till en särskild 

kommitté. En annan möjlighet vore att anse att frågan redan lösts politiskt genom att 

partsviljan uttryckts vid grundandet av WTO i preambeln till WTO-avtalet. Således skulle 

frågan kunna lösas genom tvistlösningsmekanismen som skulle kunna slå fast att 

handelsrestriktioner antagna under MEA presumeras vara i enlighet med GATT. Även en 

sådan lösning skulle bemöta WTO:s hämmande effekt på förhandlingar om nya MEA 

samt motverka snedvridning av konkurrensen på marknaden. En lösning genom 

tvistlösningsorganet kräver dock att en tvist uppstår vilket troligtvis kommer att dröja. 

Därmed är en politisk lösning, och då särskilt antagande av ett WTO-undantag, kanske 

det mest genomförbara lösningsförslaget som samtidigt har potential att presentera en 

lösning på olika aspekter av konflikten mellan WTO och MEA. Att behandla frågan om 

antagande av ett WTO-undantag skulle i alla fall ha möjlighet att väcka den politiska 

debatten i frågan om förhållandet mellan WTO och MEA.  
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