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Sammanfattning 

Kommerskollegium anser att kommissionen bör presentera en 

bedömning av förslagets förenlighet med WTO-rätten.  

Kommerskollegiums uppdrag 

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre 

marknad och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag är att verka 

för frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre 

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden 

samt globalt.  

Kommerskollegiums synpunkter 

WTO-rättslig bedömning saknas 

Förslaget innehåller ingen analys av förslagets förenlighet med WTO:s 

regelverk. Vi rekommenderar att kommissionen presenterar en 

genomgripande bedömning av förslagets förenlighet med WTO:s 

regelverk.   

Vi vill lyfta följande.  

Förenlighet med Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 

Krav som innebär att importerade varor påförs tyngre administrativa krav 

än inhemska varor kan strida mot artikel X:3 i GATT. I kommissionens 
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förslag till reviderad CLP-förordning föreslås ett nytt förbud mot att sälja 

ett ämne eller en blandning i EU i fall där det saknas en leverantör som är 

etablerad inom unionen.1 Det innebär att företag som är etablerade 

utanför EU kommer att behöva etablera sig i unionen för att fortsatt 

kunna sälja ämnen och blandningar som omfattas av CLP-förordningen 

till kunder i EU. Detta utgör ett långtgående administrativt krav som 

endast drabbar företag etablerade i ett tredje land eftersom europeiska 

företag redan är etablerade inom EU.2 Krav som strider mot artikel X 

GATT kan vara tillåtna om de är nödvändiga för att skydda något av de 

intressen som räknas upp i artikel XX och XXI i GATT.   

Förenlighet med avtalet om tekniska handelshinder (TBT-avtalet) 

Som angetts ovan innehåller kommissionens förslag till reviderad CLP-

förordningen flera nya krav avseende märkning.3 Samtliga dessa krav 

utgör teknisk reglering enligt TBT-avtalet.4 Sådan reglering måste vara 

förenlig med TBT-avtalets bestämmelser. Vi välkomnar att förslaget 

innehåller en bestämmelse om att kommissionen och medlemsstaterna 

ska främja harmonisering på global nivå av kriterier för klassificering 

och märkning för de nya faroklasser som införs.5   

Övrigt 

Vi har i övrigt inga synpunkter på kommissionens förslag.  

 

Ärendet har avgjorts av vikarierande enhetschefen Linda Bodén i närvaro 

av utredaren Hanna Pettersson, föredragande. 

 

                                                 
1 Artikel 1.3 i förslaget (artikel 4.10 i den nuvarande CLP-förordningen).  
2 När liknande krav infördes i marknadskontrollförordningen (artikel 4.1, förordning 

2019/1020) invände WTO-medlemmarna Kina, Kanada och USA mot detta inom ramen 

för WTO:s kommitté för tekniska handelshinder. Se mötesanteckningarna från 14–15 

november 2018, G/TBT/M/76 och mötesanteckningarna från den 6–7 mars 2019, 

G/TBT/M/77. 
3 Artikel 1.10 (artikel 25.6 i den nuvarande CLP-förordningen), artikel 1.11 (artikel 

29.1, 29.3 och 29.4b-c i den nuvarande CLP-förordningen), artikel 1.12 (artikel 30 i den 

nuvarande CLP-förordningen), artikel 1.13 (artikel 31.3 i den nuvarande CLP-

förordningen), artikel 1.15 (kapitel 3 i den nuvarande CLP-förordningen), artikel 1.23 

(artikel 48 i den nuvarande CLP-förordningen), artikel 1.24 (artikel 48 a den nuvarande 

CLP-förordningen) samt artikel 1.31 och Annex 1 (Annex I till nuvarande CLP-

förordningen).  
4 Se Annex I.1 till TBT-avtalet.  
5 Artikel 1.26 (artikel 53.2 i den nuvarande CLP-förordningen).  
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