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Kapitel 1  

Indledning 

I april måned i år annoncerede WTO’s generaldirektør, at verdenshandlen er i langsom bedring, men at 

der er behov for ændringer hvis den skal forbedres yderligere. Generaldirektøren opfordrede medlems-

staterne til at få sat fokus på at  

 mindske protektionismen,  

 forbedre markedsadgangene, og     

 gennemføre flere politiske tiltag mod adfærd der kan forstyrre konkurrencen1. 

 

Verdenshandelsorganisationen WTO blev oprettet på baggrund af GATT2 aftalen. GATT blev etableret 

i december 1945, da USA inviterede dets allierede fra anden verdenskrig til at forhandle en multilateral 

aftale om reducering af toldtariffer på varer3. Denne aftale blev genforhandlet, og i Marrakesh i april 

1994 blev aftalen der etablerede WTO underskrevet, og trådte i kraft i januar 1995. WTO’s aftale var 

både bredere og mere ambitiøs end GATT. Formålet med etableringen af WTO var at højne levestan-

darden, sikre fuld beskæftigelse, beskyttelse af miljøet samt optimal udnyttelse af verdens ressourcer 

m.m.   

 

Den europæiske union blev dannet gennem Rom traktaten i 1957, og har indtil videre 28 medlemsstater. 

Alle unionens medlemsstater er selvstændige medlemmer af WTO. Kommissionen varetager forhand-

lingerne i WTO på vegne af alle de europæiske medlemsstater på baggrund af koordineringer fra Bru-

xelles4.    

I 1968 oprettede EU det indre marked der bygger på fri bevægelighed af personer, serviceydelser og 

varer for derigennem, at kunne gavne konkurrencen inden for unionens område. Ud ad til kan der være 

mistanke til, at EU opretholder en lidt mere protektionistisk adfærd.   

 

Ved udgangen af 2013 havde EU 86 gældende antidumping foranstaltninger5. Europa-kommissionen 

kan efter forudgående undersøgelse indføre antidumping told, når det kan påvises at en producent fra 

tredjelande sælger deres varer i EU til kunstigt lave priser6.   

 

                                                 
1
 https://www.wto.org/english/news_e/pres15_e/pr739_e.htm 

2
 The General Agreement on Tariffs and Trade  

3
 The law and policy of the World Trade Organization af Peter van den Bossche 

4
 www.um.dk 

5
 COM(2015)43 final – Rapport fra kommissionen til rådet og europa-parlamentet  

6
 https://erhvervsstyrelsen.dk/Antidumping 
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I specialet vil der med udgangspunkt i antidumping sager fra EU-domstolen samt fra WTO’s tvistbilæg-

gelsessystem blive udledt gældende ret på baggrund af domsanalyserne, og foretaget en komparativ 

analyse af de to respektive retssystemer, for at analysere om der er uoverensstemmelse mellem disse. 

Analysen vil blive foretaget med udgangspunkt i nedenstående bestemmelser med fokus på begge be-

stemmelsers artikel 2 ”konstatering af dumping” og artikel 3 ”konstatering af skade”;  

 

 FORORDNING (EF) Nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport 

fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab7  

 Article VI of GATT 1994 and the agreement on implementation of Article VI of the General 

Agreement on Tariffs and Trade8; 

 

På baggrund af den komparative analyse vil der blive set på, hvilke økonomiske konsekvenser det kan 

have, hvis EU anvender bestemmelserne protektionistisk samt hvilke indvirkninger det kan have for 

eksportøren og EU, når der pålægges told.  

Er dette tilfældet strider det ikke kun imod unionens WTO – forpligtelser, men man undlader også at 

følge den økonomiske teori om blandt andet komparative fordele.  

 

På denne baggrund lyder problemformuleringerne som følger.   

Problemformuleringer  

Juridisk 

Hvordan bliver artikel 2 ”konstatering af dumping”, og artikel 3 ”konstatering af skade” i Grundforord-

ningen anvendt af EU-domstolen? Og er der overensstemmelse mellem EU-domstolens anvendelse og 

WTO’s konflikthåndteringssystems anvendelse af reglerne?  

Økonomisk 

Hvilke økonomiske konsekvenser kan Grundforordningen medføre for EU, og for de eksportører som 

vil afsætte varer på det europæiske marked? Lever EU op til deres eget ideal om en fri konkurrence ved 

anvendelse af Grundforordningen?  

Synsvinkel  

Problemformuleringens juridiske og økonomiske del vil blive besvaret ud fra et samfundsmæssigt per-

spektiv. Der vil blive set på, hvilke konsekvenser det kan have for samfundet, hvis EU vælger en protek-

                                                 
7
 Herefter Grundforordningen  

8
 Herefter ADA  
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tionistisk adfærd. Dette vil blive gjort ud fra en komparativ analyse af bestemmelserne i Grundforord-

ningen og ADA. Herefter vil der blive set på de økonomiske konsekvenser, hvis der pålægges told, samt 

hvad klassiske handelsteoretikere siger om udnyttelse af komparative fordele.    

 

Der vil blive taget udgangspunkt i EU – retten og Grundforordningen samt WTO – rettens regulering af 

anti-dumping gennem artikel VI of GATT 1994 and the agreement on implementation of Article VI of 

the General Agreement on Tariffs and Trade, også kaldet WTO’s anti-dumping aftale. Disse vil blive 

analyseret i lyset af teorierne jf. metode afsnittet. 

Afgrænsning 

Der vil blive afgrænset fra de kulturelle forskelle som blandt andet medfører, at landene kan opleve ud-

fordringer, når de handler med hinanden.  

Samtidig kan der ligge politiske interesser i, at der bliver taget beslutninger, som kan stride mod hvad 

EU tidligere har besluttet. For eksempel benyttes handlen som et politisk værktøj til at sanktionere lan-

de, der ikke overholder international lovgivning.  

 

Der kan ligeledes opstå situationer hvor den manglende politiske interesse i at opretholde et samarbejde 

er skyld i, at blandt andet teorien om komparative fordele ikke anvendes. Dette kan for eksempel være 

under den nuværende konflikt med Rusland, hvor tidligere samarbejder sanktioneres af politiske grunde. 

Dette vil ikke blive uddybet yderligere i specialet.  

Der vil i afhandlingen ikke blive set på den interne europæiske handelspolitik, da denne ikke er relevant 

for at kunne besvare problemformuleringen. Ydermere vil der ikke blive set på andre handelshindringer 

end anti-dumping, som for eksempel tekniske eller proceduremæssige hindringer.  

I afhandlingen vil der blive anvendt WTO retspraksis, i analyserne af dommene vil der ikke blive med-

taget eventuelle tredjeparters argumenter i sagen.  

Der vil i afhandlingen udelukkende blive taget højde for færdigproducerede varer.  

 

Der vil i afhandlingen udelukkende blive set på forholdet mellem WTO og EU, og ikke hvilken effekt 

WTO lovgivningen for eksempel har på den enkelte EU medlemsstat.  
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Juridisk metode   

Retspositivisme  

Afhandlingens juridiske analyse bliver foretaget ud fra den retspositivistiske metode. Den retspositivi-

stiske metode er karakteriseret ved, at den ser på retsvidenskaben ud fra hvad retten er, og ikke hvad 

retten bør være9. Dermed bliver der ikke taget hensyn til moral, da man i den retspositivistiske metode 

har adskilt ret og moral10. Dermed vil der ikke blive set på det etiske eller moralske i de artikler, der i 

afhandlingen er valgt at fokusere på, men i stedet bliver der set på den gældende retstilstand11. Går EU-

domstolen for langt i deres anvendelse af de artikler der i problemformuleringen er stillet spørgsmål til? 

Der vil blive set på om EU går så langt, at artiklerne anvendes protektionistisk.   

 

For at finde frem til gældende retstilstand vil der blive anvendt retspraksis fra EU’s og WTO’s konflikt-

håndteringssystemer, der vil blive set kritisk på dommene for at udlede gældende ret. I analysen af 

dommene fra EU-domstolen vil der blive fokuseret på om EU anvender artiklerne objektivt, eller om de 

går for langt i deres fortolkning i forhold til den fortolkning der ses i WTO’s konflikthåndteringssystem.  

Herunder vil der blive set på om der er overensstemmelse mellem de 2 retssystemer i deres anvendelse 

af artiklerne, som henholdsvis hjemler  

 ”konstatering af dumping” samt  

 ”konstatering af skade”.  

 

Konklusionerne fra domsanalyserne vil i afhandlingens sidste juridiske del udgøre en komparativ analy-

se for, at kunne vurdere om der forekommer overensstemmelse mellem de to retssystemer.  

Økonomisk metode og teori 

Den benyttede metode er baseret på den hypotetisk-deduktive metode, som er et system med hypoteser 

som udgangspunkt12.  

Hypotesen er, at EU lever op til sit eget ideal om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser.  

Der ses på hvordan en række principper hentet i den klassiske handelsteori anvendes i forhold til EU’s 

ønske.  

Derefter vil det deduktivt blive forsøgt, at udlede en række påstande, som skal fungere som forklaringer. 

Der vil blive taget udgangspunkt i bestemte udsagn, og ved overholdelse af bestemte regler arbejdes der 

                                                 
9
 Tvarnø: Retskilder og retsteorier, 3. udgave, s. 343 

10
 Tvarnø: Retskilder og retsteorier, 3. udgave, s. 341 

11
 Tvarnø: Retskilder og retsteorier, 3. udgave, s. 343 

12
 Politikens bog om moderne videnskabsteori af Dagfinn Føllesdal, Lars Walløe og Jon Elster 1. Udgave 4. 

Oplag s. 46  
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væk fra disse, og frem til en bestemt konklusion13. Logikken tilbyder os et værktøj der skal sikre, at 

såfremt udsagnet er sandt må konklusionen også være sand. Den deduktive metode kan dog aldrig an-

vendes til at vise om et udsagn er sandt, det kan kun midlertidigt bekræftes.  

 

En hypotese er en påstand der opfylder nedenstående to krav14; 

- ikke sikker på at den opstillede hypotese er sand 

- der udledes logiske konsekvenser af den, enten for at teste hypotesen, eller for at forudsige noget 

eller for at forklare noget.  

Derefter skal det vurderes om hypotesen holder eller ej. De opstillede hypoteser vil blive sammenlignet 

og set på, hvilken eller hvilke hypoteser, der midlertidigt kan bekræftes.  

 

Problemformuleringens opstillede hypoteser vil blive vurderet ved hjælp af økonomiske teorier og mo-

deller, som i afhandlingen er Adam Smith og David Ricardos teorier om henholdsvis absolutte og kom-

parative fordele, som modpol til deres teorier inddrages Karl Marx’s teori om merværdi. Ud fra disse 

teorier vil det blive konkluderet, at landene kan drage fordel af hinanden ved frihandel. Ydermere vil der 

blive inddraget udbud- og efterspørgselskurver, for at udlede hvilken effekt pålæggelse af told medfører. 

Ved at anvende den deduktive metode gives et værktøj, til at sikre, at såfremt konklusionerne fra de 

økonomiske modeller og teorier er sande, kan problemformuleringens hypoteser midlertidigt bekræftes.  

Teorier  

Afhandlingens økonomiske del vil tage udgangspunkt i modeller og teorier fra den klassiske handelsteo-

ri.  

Der vil inden gennemgangen af de økonomiske teorier blive gennemgået de to tidsperioder merkanti-

lisme og imperialisme. I merkantilismen fokuserede man på overskud på handelsbalancen, der skulle 

helst eksporteres mere end der blev importeret. Dette var dog umuligt for alle at leve op til, da ikke alle  

kan eksportere mere end de importerer. Under imperialismen oprettede de europæiske lande kolonier i 

dele af Afrika og Asien, de udnyttede landenes ressourcer til videresalg eller anvendte dem i produktion 

af andre varer. 

Efter at have givet et indblik i det verdensbillede der eksisterede under de valgte teoretikeres levetid, vil 

der blive set videre på deres økonomiske teorier.   

                                                 
13

 Den skinbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for samfundsvidenskab af Ib Andersen 4. Udga-

ve 2008 side 35  
14

 Politikens bog om moderne videnskabsteori af Dagfinn Føllesdal, Lars Walløe og Jon Elster 1. Udgave 4. 

Oplag s. 30  
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Af de valgte teoretikere lægges der ud med Adam Smiths teori om absolutte fordele, efterfulgt af Davis 

Ricardos teori om komparative fordele. Teorierne ser hvordan der opnås bedst mulig udnyttelse af et 

lands ressourcer. Teorierne anvendes samtidig til at belyse, at et land kan drage fordel ved at handle 

med andre lande. Både Smith og Ricardo var dermed fortalere for frihandel, og deres teorier vil blive 

anvendt til at underbygge argumentationen for et åbent marked.   

 

Smith og Ricardo vil blive efterfulgt af Karl Marx og hans teori om merværdi. Marx kritiserede begge 

for at bidrage til den øgede proletarisering. Gennem merværdi begrebet så Marx nærmere på hvad byt-

teværdien indeholdt. Der vil herunder blive inddraget en anden marxistisk teoretiker Rudolf Hilferding, 

der kritiserede Adam Smith, og mente at kapitalismen ville ødelægge konkurrencen, og udvikle en kon-

kurrence fjendtlig monopoliserings tendens.   

 

Efterfølgende vil der blive foretaget en gennemgang af markedsteorierne fuldkommen konkurrence over 

for monopol, for at se på under hvilken markedsform der opnås efficiens.  

Derefter vil der blive set på de økonomiske konsekvenser af at have et åbent og lukket marked, samt 

hvilke konsekvenser pålæggelse told kan have på udbuddet og efterspørgslen, samt på prisen og den 

udbudte mængde. Med denne analyse kan de samfundsmæssige konsekvenser belyses, herunder følge-

virkningerne af anti-dumping told.    

 

Ud fra ovenstående vil den komparative juridiske og retsøkonomiske analyse blive foretaget. Ovenstå-

ende økonomiske teori vil belyse de økonomiske komplikationer af at pålægge en told15. På denne måde 

bidrager metoden til analysen af de samfundsrelaterede problemer som Grundforordningen kan medfø-

re, såfremt det konkluderes, at den anvendes protektionistisk. 

Forudsætninger for afhandlingen  

EU16 

Inden for EU foreligger en regional handelsaftale. Dette er en aftale der er indgået af mere end 2 stater, 

og færre end det antal stater, der er medlem af WTO. EU blev dannet gennem Rom traktaten i 1957, og 

binder ind til videre 28 medlemsstater.  

 

                                                 
 
15

 Tvarnø: Retskilder og retsteorier, 3. udgave, s. 438 
16

 International law for international relations af Basak Cali 



 10 

Siden da er der kommet flere traktater til, blandt andet Lissabon traktaten, som blev indgået i 2009 og 

indeholder EU’s overordnede spilleregler. I artikel 2 - 6 fastlægges EU’s beføjelser til at gennemføre en 

fælles udenrigspolitik17. Artikel 3 hjemler de områder hvor unionen har enekompetence som giver befø-

jelse til at lovgive og vedtage juridiske bindende retsakter18. I traktatens artikel 288 hjemles unionens 

beføjelse til at indgå blandt andet forordninger og direktiver der binder medlemsstaterne. Det vil sige, at 

EU kan lave lov der er bindende for unionens medlemsstater.  

 

EU I WTO  

EU og unionens 28 medlemsstater er alle medlem af WTO. I artikel 300 EF hjemles reglerne om for-

handling og indgåelse af traktater mellem EU og tredjelande. Proceduren ved indgåelse er, at EU-rådet 

godkender forslag og giver retningslinjer til Kommissionen, som derefter forhandler på kommissionens 

vegne af medlemsstaterne. TEUF artikel 216 stk. 2 hjemler, at de aftaler som unionen indgår for EU-

institutionerne og medlemsstaterne er bindende.  

 

En stat kan vælge forskellige tilgange til hvordan en international traktat som WTO-aftalen med dets 

annekser skal gælde i det nationale system, her er det nationale system EU-systemet. I litteraturen er der 

udviklet 2 tilgange til hvordan WTO-aftalerne finder anvendelse i EU.   

 

De to tilgange er den dualistiske og den monistiske19. I EU anvendes som udgangspunkt den monistiske 

tilgang. Det betyder, at traktater med tredje lande og andre kilder af offentlig international ret, kan påbe-

råbes og håndhæves af EU-domstolen. Retten i første instans, kan underkende EU-loven såfremt loven 

ikke er i overensstemmelse med offentlig international ret20. Det vil sige, at en monistisk stat er en stat 

hvor international lov og national lov samles under et, og når en traktat er ratificeret af staten bliver den 

automatisk en del af den nationale lovgivning.  

EU-domstolens kompetence  

Denne blev fastslået i dommen Hageman21. Her blev det fastslået, at EU-domstolen skal sikre overens-

stemmelse mellem EU-retten og andre kilder af ret, som har effekt indenfor EU-retten. Det blev her 

anerkendt, at EU-domstolen har kompetence til, at afsige præjudicielle afgørelser vedrørende fortolk-

ningen af internationale aftaler indgået af EU-retten. 

                                                 
17

 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq?lg=da#q1 
18

 TEUF artikel 2 stk. 1   
19

 EU dumping determinations and WTO law by Henrik Andersen  
20

 EU dumping determinations and WTO law by Henrik Andersen  
21

 Case 181/73 Hageman præmis 6  
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I dommen International Fruit Company22, skulle EU-domstolen for første gang tage stilling til gyldig-

heden af visse forordninger vedtaget af kommissionen. Sagens første spørgsmål gik på om EU var bun-

det af den internationale aftale. Andet spørgsmål gik på om den omhandlende forordning var ugyldig, da 

den stred mod GATT. EU-domstolen fandt frem til, at EU er bundet af GATT, men at den ikke har di-

rekte virkning, og kan dermed ikke påberåbes af medlemsstaternes borgere.   

 

EU retten har yderligere uddybet tilgangen til WTO-retten i to sager. De to sager har begge medført en 

doktrin, kaldet henholdsvis Nakajima doktrinen, og Fediol doktrinen.  

 

Direkte og Indirekte effekt af WTO lovgivningen i EU  

EU-domstolen kan vurdere gyldigheden/lovligheden af en EU-retlig foranstaltning mod WTO-aftalen på 

to måder.  

Der kan for det første foretages en vurdering, hvis EU-retten har til hensigt at implementere en bestemt 

WTO forpligtelse. En sådan vurdering er baseret på Nakajima doktrinen. Dommen Nakajima mod kom-

missionen23 fastsatte, at ADA er gældende i EU systemet grundet klar reference til Grundforordningen 

24.  

 

Skal EU-retten vurdere spørgsmål der refererer til specifikke bestemmelser i WTO-aftalen, kan der fore-

tages en vurdering ud fra Fediol doktrinen25. Denne blev dannet på baggrund af sagen Fediol mod 

kommissionen. Det blev her fastsat, at i de situationer hvor EU har til hensigt at implementere en be-

stemt bestemmelse inden for rammerne af WTO, kan EU lave en gennemgang af EU's egne foranstalt-

ninger i lyset af WTO’s bestemmelser. Dermed vil en reference til WTO lovgivningen enten være ud-

trykt eller implicit være indskrevet i forarbejderne eller i lovgivningen.     

 

Ud fra ovenstående ses, at EU er et moderne regionalt handelssystem, der kan lave lov som er bindende 

for dets medlemsstater. Ydermere ses det, at EU på sine medlemsstaters vegne har eksklusiv kompeten-

ce på handelsområdet, og dermed kan indgå aftaler i WTO som er bindende for alle EU’s medlemssta-

ter.  

 

                                                 
22

 Forenede sag – 21-24/72 
23

 Nakajima, sag C-69/89, Nakajima All Precision Co. Ltd. v. Rådet, Domstolens dom af 7. maj 1991, 
24

 EU dumping determinations and WTO law by Henrik Andersen  
25

 WTO law – from a European perspective af Birgitte egelund Olsen, Michael Steinicke, Karsten Engsig, 

Bugge Thorbjørn Daniel, Hanne Kirk Deichmann, Pernille Wegener Jessen 1. Udgave Forelaget Thomsen 

2006  
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EU-rettens retskilder26  

- Primær lovgivning – inddeles i tre kategorier.  

o De bærende traktater, subsidiære konventioner, afgørelse ved medlemsstaterne 

 De bærende traktater indeholder fordelingen af beføjelser mellem EU og med-

lemsstaterne, disse er grundlaget for magten i de europæiske institutioner27.  

- Sekundær lovgivning  

o regulativer, direktiver og beslutninger  

- Andre kilder af lov  

o internationale aftaler, generelle retsprincipper, retspraksis, anbefalinger og udtalelser, 

soft law – notater, cirkulærer, udtalelser og beslutninger.  

 

Her ses det, at internationale aftaler er en af unionens retskilder. EU-retten kan forhindre medlemsstater 

fra at handle selvstændigt, når det gælder internationale aftaler. Unionen har beføjelse til at indgå aftaler 

på de områder, som er dækket af en traktat, og hvor de samtidig har en intern beføjelse. Artikel 352 i 

TEUF28 hjemler denne beføjelse ved at give Unionen mulighed for at handle der, hvor det er nødven-

digt, for at kunne opnå de målsætninger, der er sat i traktaterne, og hvor traktaterne ikke selv har givet 

den nødvendige beføjelse.  

 

Bredden af autoriteten, som unionen har til at forhandle og indgå aftaler, afhænger af den givne beføjel-

ses omfang. Når det gælder WTO udtalte EU-retten, at Unionen havde eksklusiv kompetence på områ-

det for fælles handelspolitik under artikel 207 i TEUF29.  

   

Som beskrevet ovenfor er EU et regionalt handelssystem, som har godkendt WTO-aftalen gennem råds-

direktivet 94/800 EF, og er dermed medlem af WTO. Igennem denne har EU forpligtet sig til at love, 

forordninger og administrative procedurer bliver indgået i overensstemmelse med WTO-aftalen.30 

Ydermere skal EU følge anbefalingerne fra paneler og Appellate Body jf. art II 2 i WTO-aftalen sam-

men med art. 19.1 og art. 21 i DSU31. Det vil sige, at EU skal handle i overensstemmelse med WTO 

anti-dumping foranstaltninger i art. VI of GATT og Antidumping aftalen samt følge adopterede panel 

og Appellate Body rapporter som er målrettet EU.  

                                                 
26

European Union Law af Margot Horspool og Matthew Humphreys 6. Udgave side 104   
27

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=URISERV:l14534 
28

 Treaty on the Functioning of the European Union (Traktaten om Den Europæiske Union)  
29

 European Union Law af Margot Horspool og Matthew Humphreys 6. Udgave, side 109   
30

 Retskilder og retsteori af Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø 4. Udgave.  
31

 Dispute settlement understanding, vil blive uddybet nedenfor   
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Nedenfor vil der blive set på WTO, da de ikke på samme måde kan binde deres 161 medlemsstater, 

senest Seychellerne fra 26. april 2015.  

WTO  

Inden for WTO har man en multilateral handelsaftale, det vil sige, at WTO-aftalen er en aftale mellem 

alle dens 161 medlemsstater. Alle lande i verden kan søge om optagelse i WTO. Et af de primære ele-

menter i WTO er, at ingen kan blive bundet af resultater af en forhandling medmindre medlemsstaten er 

enig, og formelt accepterer den endelige traktat. Der er ingen formel mekanisme indenfor WTO, der kan 

pålægge traktatbestemmelse på et land, som ikke er villig til at acceptere denne. For bedre at kunne for-

stå den lovgivning WTO bygger på, gives nedenfor en definitionen på international lov.   

International lov 

International lov er primært reguleret af traktater og sædvaner, og regulerer forholdet mellem stater. Der 

er ingen overordnet institution, staterne udgør de bærende kræfter. Ved definitionen af international lov 

skal der tages højde for to vigtige aspekter. For det første at international lov vedrører mellemstatslig 

regulering, og for det andet, at den adskiller sig fra andre typer af lov. Fokus i international lov er på 

interstatslige relationer, og dermed ikke på relationerne mellem private enheder samt indenlandsk lov32.  

    

Det skal dog tilføjes, at international lov ikke kun regulerer forholdet mellem interstatslige relationer, 

men det regulerer ligeledes andre former for forhold, som stater bliver enige om at regulere internatio-

nalt.  

Et essentielt element i definitionen på international lov er dermed ikke emnet eller den type af organ det 

regulerer, men at det er lov, der er lavet af en samling af stater. Ingen stater kan alene lave international 

lov, ligeledes kan en samling af selskaber eller enkelt personer heller ikke lave international lov33. Inter-

national lov er kun gældende for de stater, der har tiltrådt den givne lovgivning.  

WTO’s primære funktioner34:  

Verdenshandelsorganisationen WTO har primært 2 funktioner:   

1. At lette forhandlinger mellem medlemsstaterne på handelspolitiske spørgsmål, og 

2. At overvåge overholdelsen af de relevante traktatmæssige forpligtelser. Til at overvåge har 

WTO to metoder.  

                                                 
32

 International law for international relations af Basak Cali 
33

 International law for international relations af Basak Cali 
34

 International law for international relations Basak Cali, side 336  
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a. WTO tillader informativ deling samt bedømmelse gennem systemet af komiteer, hvor 

medlemsstater jævnligt leverer underretninger og svar til de specifikke forespørgsler om 

deres handelspolitik for de enkelte kommissionerer.   

b. WTO afsiger bindende konfliktløsninger. En medlemsstat kan dermed indbringe en kla-

ge over en anden medlemsstat såfremt den mener den anden medlemsstat ikke lever op 

til sine forpligtelser.   

i. Til dette vil der blive etableret en trepersoners domstol, kaldet et ”panel” til at 

høre klagen, og udsende sin kendelse på grundlag af det af begge parter fremfør-

te samt eventuelle indlæg fra tredjeparter, der ligeledes er medlem af WTO. 

Hver part kan appellere sagen til ”Appellate Body”, som kan ændre afgørelsen, 

hvis den er baseret på fejlagtige fortolkninger.  

 

Er en medlemsstat i uoverensstemmelse med sine WTO-forpligtelser, er det eneste sanktionsmiddel som 

WTO er i besiddelse af, at medlemsstaten skal standse sin ulovlige adfærd inden for rimelig tid. Panelet 

er ikke i besiddelse af stærkere sanktionsmidler, såsom pengemæssig kompensation for tab eller tilba-

gebetaling af uretmæssig told35.  

Sker implementeringen af DSB’s anbefalinger og kendelser ikke inden for den fastsatte rimelige tid, kan 

den WTO medlemsstat, der har påberåbt sig en konflikthåndteringsprocedure, anmode om konsultatio-

ner for at aftale gensidigt tilfredsstillende kompensationer, jf. DSU artikel 22.2, 1. pkt36. Den medlems-

stat der ikke har implementeret DSB’s kendelse er forpligtet til at deltage i konsultationerne, men er 

ikke forpligtet i forhold til at der opnås et resultat. Kompensationens størrelse skal jf. DSU artikel 22.2 

være gensidig acceptabel for begge parter37. 

Retskilder og fortolkning i WTO  

Primære folkeretlige retskilder  

Er opremset i Statutten for Den Internationale Domstol artikel 3838. Det skal tilføjes, at artikel 38 kun 

opremser de retskilder der er relevante for Den Internationale Domstol. WTO’s konflikthåndteringssy-

stem opererer under visse begrænsninger, derfor må de relevante retskilder afspejle denne begræns-

ning39. Dermed er nedennævnte retskilder ikke nødvendigvis relevante i alle WTO sammenhænge.  

- Traktater  

                                                 
35

 Dette vil blive beskrevet nærmere i sag- IKEA med kommissionen  
36 Introduktion til WTO’s konflikthåndteringssystem af Bugge Thorbjørn Daniel 1. Udgave side 220 
37 Introduktion til WTO’s konflikthåndteringssystem af Bugge Thorbjørn Daniel 1. Udgave side 221 
38

 Introduktion til WTO’s konflikthåndteringssystem af Bugge Thorbjørn Daniel 1. Udgave 
39

 Introduktion til WTO’s konflikthåndteringssystem af Bugge Thorbjørn Daniel 1. Udgave side 111 



 15 

- Sædvaner  

- Generelle retsprincipper  

Traktater er kun bindende for de stater, der har tiltrådt dem. Sædvaner og generelle retsprincipper er 

gældende for alle stater.  

Sekundære retskilder  

- Domstolsafgørelser  

- Højt kvalificerede juristers lære  

 

Medlemmerne af WTO har aftalt, ved mistanke om en medlemsstat overtræder handelsreglerne, vil de 

anvende det multilaterale system til at afgøre tvisten i stedet for at handle unilateralt40. WTO-aftalen 

hjemler et konflikthåndteringssystem kaldet Dispute Settlement Understanding41 jf. WTO aftalens arti-

kel III:3. I dennes artikel 2.1 etableres konfliktløsningsorganet Dispute Settlement Body42. I bilag 1 ses 

et skema samt tidslinje over hvor lang tid det tager at afgøre en tvist. DSB har ansvaret for at løse anlag-

te tvister. DSB består af samtlige WTO medlemmer. DSB har enekompetence til at etablere paneler af 

eksperter til at overveje sagerne, og til at acceptere eller afvise et panels resultater, eller et resultat fra en 

appel. Ydermere overvåger DSB implementeringerne af afgørelser og anbefalinger, samt har beføjelser 

til at godkende repressalier, når et land ikke overholder en afgørelse43.  

 

Spørgsmålet om hvilket retligt grundlag WTO-paneler og Appellate Body skal anvende, når de skal 

afgøre en sag, er ikke simpel. Et af de grundlæggende spørgsmål er, hvilken betydning grundlæggende 

folkeret skal/kan have ved en afgørelse. Spørgsmålet kan anskues ud fra to vinkler. Enten ud fra et rets-

kildeproblem eller et fortolkningsproblem.  

Anskues det ud fra en retskildevinkel er spørgsmålet om folkeretlige retskilder er relevante i forbindelse 

med at et WTO – panel eller Appellate Body skal afgøre en tvist44.    

Anskues det ud fra en fortolkningsvinkel er spørgsmålet om hvorvidt, og hvor meget folkeretlige rets-

kilder kan inddrages i fortolkningen af WTO – bestemmelser.  

Da WTO-systemet afsiger bindende domme er problemstillingen særlig betydningsfuld for afsigelsen af 

fremtidige domme.45 

 

                                                 
40

 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm 
41

 Herefter DSU 
42

 Herefter DSB 
43

 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm 
44

 Introduktion til WTOs konflikthåndteringssystem af Bugge Thorbjørn Daniel 1. Udgave 
45

 Introduktion til WTOs konflikthåndteringssystem af Bugge Thorbjørn Daniel 1. Udgave 
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Artikel 3.2 i DSU hjemler hovedreglen for fortolkning af WTO’s bestemmelser. Jf. artikel 3.2 anerken-

der WTO’s medlemsstater, at WTO’s konflikthåndteringssystem er den centrale del til at skabe sikker-

hed og forudsigelighed inden for det multilaterale handelssystem. Ydermere bidrager systemet til, at 

klarlægge de eksisterende bestemmelser i overensstemmelse med de sædvaneretlige regler for fortolk-

ning af folkeretten. 

 

Artikel 3.2 i DSU henviser til sædvaneretlige regler for fortolkning af folkeretten. I artiklen er indskre-

vet, at DSU skal klarlægges i overensstemmelse med folkeretlige regler. Traktatretskonventionen46 har 

opnået status som en generel eller almindelig regel i folkeretten jf. retspraksis samt i litteraturen47. Trak-

tatretskonventionen kan kun tiltrædes af stater. Dermed er EU sammen med en række andre af WTO’s 

medlemsstater udelukket fra at være parter i Traktatretskonventionen, da den skal tiltrædes af de enkelte 

stater individuelt.   

 

Ud fra ovenstående ses, at EU er et modent system som af sine medlemsstater på visse områder er ble-

vet tildelt enekompetence, hvor unionen kan forpligte sine medlemsstater, de kan med andre ord lave 

lov. WTO har tilnærmelsesvis ikke de samme beføjelser som EU har over dets medlemsstater.  

 

EU er langt mere moderne med et veludviklet domstolssystem, der dækker langt bredere end WTO’s. 

Dermed må det forventes, at EU i deres antidumping undersøgelser har et system, der kan foretage 

grundige undersøgelser i overensstemmelse med lovgivningen på området. 

Fri handel 

Det centrale ved frihandelsteorien er at produktionen foregår i det land hvor det er mest fordelagtigt. 

Med andre ord, fri handel tillader specialisering. Specialisering leder til komparative fordele, og kompa-

rative fordele leder til stordrift fordele, som maksimerer forbrugervelfærd, og sikrer den mest efficiente 

udnyttelse af verdens ressourcer48.   

 

Dermed fokuserer frihandelsteorien på handel som en mulighed for at specialisere sig i produktionen af 

et gode, således at man udvekslede det man producerede mest effektivt med et andet ønsket produkt, 

som et andet givent land producerer effektivt. På den måde opnås en større varemængde, og et større 

forbrug end man ellers ville have gjort.   

                                                 
46

 Konvention af 23.5. 1969 om traktatretten Wienerkonvention om traktatretten.  
47

 EU dumping determinations and WTO law by Henrik Andersen  
48

 The substantive law of the EU – The four freedoms af Catherine Barnard – 3. Udgave side 3 
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Formålet med frihandelspolitik er at den skal lede en nation til en mere effektiv udnyttelse af sine han-

delsmuligheder.  

Protektionisme  

De fleste økonomer opfordrer til at fremme den internationale handel, ikke kun for landets egen fordel, 

men til alle landes gavn. Baggrunden for dette er, at udnytte komparative fordele. Ikke alle beslutnings-

tagere hylder denne teori. Derfor griber nogle lande ind ved at indføre restriktive handelshindringer, og 

dermed udvises protektionistisk adfærd.  

En årsag til protektionisme kan bunde i beskyttelse af den hjemlige industri mod konkurrence fra impor-

terede produkter49. Protektionisme kan dermed defineres som beskyttelse mod udenlandsk konkurrence.  

Anti-dumping   

Anti-dumping er defineret i artikel VI of GATT 1994 og fordømmes såfremt den forårsager eller truer 

med væsentlig skade for en erhvervsgren. Definitionen lyder, at hvis et produkt i et land bliver introdu-

ceret for de handlende til en pris der er mindre end ”normal værdi”, forekommer der dumping. Normal 

prisen er den pris der er på hjemmemarkedet i eksportlandet.  

Jf. Grundforordningen artikel 1 kan der opkræves en anti-dumping told på enhver dumpingvare, når 

varen ved overgangen til fri omsætning forvolder skade. De yderligere kriterier for, at indføre en anti-

dumping told vil blive gennemgået i kapitel 2 nedenfor.  

 

Et overordnet eksempel på dumping er, hvis prisen i eksportlandet er 6 kr. pr. kg bacon og eksportprisen 

er 3 kr. pr. kg bacon. Dermed er der en dumpingmargin på 3 kr. pr. kg bacon.  

For at konstatere dumping med efterfølgende pålæggelse af en anti-dumping foranstaltning, skal der 

fastlægges 

 hvilket produkt der er tale om, 

 produktets normale værdi,  

 eksport prisen, og  

 en sammenligning af den normale værdi med eksport prisen50.  

 

Den nationale undersøgelsesmyndighed51 skal finde frem til det nøjagtige produkt, som bliver udsat for 

dumping. Når det er fastslået, at produktet udsættes for dumping skal eksportprisen fastsættes, så sam-

menligning kan foretages.  

                                                 
49

 The law and policy of the World Trade Organization af Pater van den Bossche side 25  
50

 EU dumping determinations and WTO law by Henrik Andersen  
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Som beskrevet i eksemplet ovenfor hvor den normale pris var 6 kr. pr. kg bacon og eksport prisen 3 kr. 

pr. kg bacon havde vi en dumping margin på 3 kr. pr. kg bacon. Antages det, at produktet sælges til 6 kr. 

pr. kg bacon på eksportmarkedet har vi en eksport margin på 0 kr. pr. kg bacon, og der er dermed ikke 

tale om dumping.  

Dog er der flere ting der kan forklare, hvorfor der kan være en afvigelse i prisen på hjemmemarkedet og 

på eksport markedet. Foretages det indenlandske salg mellem producenten og en national køber, vil den 

normale pris ikke være reflekteret ud fra det normale marked. Er dette tilfældet bliver myndighederne 

nødt til at finde frem til hvilke kriterier der kan anvendes, for at finde frem til prisen på hjemmemarke-

det, som kan anvendes som den normale pris.    

 

Når den nationale undersøgelses myndighed har konstateret, at et produkt bliver solgt til under den nor-

male pris, skal der efterfølgende ses på om dumpingen medfører væsentlige skader på markedet i im-

portlandet. Derefter skal der ses på om der er årsagssammenhæng mellem dumpingen og skaden. Det er 

den nationale anti-dumping myndighed der skal stå for at udføre undersøgelsen med hensyn til at finde 

ud af om der er tale om dumping eller ej. Indenfor EU er denne opgave pålagt Kommissionen.   

Kapitel 2 - Gennemgang af Artikel 2 ”konstatering af dumping” og Artikel 3 ”konstatering af 

skade”     

Den historiske udvikling i EU’s anti-dumping forordning har siden dens første regulering i 1968 reflek-

teret udviklingen af GATT/WTO.  

Anti-dumping forordningen fra 1968 har i forarbejderne angivet, at den skal udarbejdes med hensyn til 

de regler der er fastsat i art. VI GATT 1994 and the agreement on implementation of Article VI of the 

General Agreement on Tariffs and Trade.  Referencen er videreført i de efterfølgende udgaver af Grund-

forordningen om beskyttelse mod dumping fra lande, der ikke er medlem af EU.  

Ydermere har de tidligere forordninger en struktur, der er meget lig med den struktur man ser i ADA. 

Til forskel er Grundforordningen mere uddybende i nogle bestemmelser, for eksempel med hensyn til 

proceduren.  

EU har ydermere tilføjet en ekstra bestemmelse i artikel 21 om Fællesskabets interesse. I denne be-

stemmelse hjemles, at trods kravene om dumping og skade er opfyldt, kan EU undlade at pålægge en 

told, hvis der ikke er nogen interesse for unionen i at tolden pålægges. 

 

                                                                                                                                                                  
51

 Indenfor EU er dette kommissionen, se afsnittet EU’s procedure ved indledning af en anti-dumping under-

søgelse 
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Da afhandlingens fokus ligger på Grundforordningens artikel 2 og 3 samt anti-dumping aftalens artikel 

2 og 3 vil disse blive gennemgået nedenfor.  

Grundforordningen - Artikel 2 – Konstatering af dumping 

Artiklen hjemler de kriterier der skal være til stede før der kan konstateres dumping og skade. I neden-

stående gennemgang er der lagt fokus på, at fremhæve de dele i bestemmelsen som efterfølgende dom-

me vil omhandle.    

A. Normal værdi  

Grundforordningens artikel 2 litra A stk. 1 fastsætter den normale værdi. Denne anvendes til at sammen-

ligne med eksportprisen52 for at kunne fastsætte dumping. Den normale værdi fastsættes på grundlag af 

de priser, der betales eller den pris der skal betales i normal handel mellem uafhængige kunder i ek-

sportlandet. Jf. forordningens forarbejde nr. 5 bør normalværdien fastsættes på grundlag af et repræsen-

tativt salg i normal handel i eksportlandet.   

Hvis en eksportør ikke fremstiller eller sælger samme vare, kan den normale værdi fastsættes på bag-

grund af andre sælgeres eller producenters priser jf. art. 2 litra A nr. 1 stk. 2. Denne bestemmelse giver 

mulighed for at foretage et skøn ved udvælgelse af den pris, der skal sammenlignes med. Skønsbeføjel-

sen vil blive diskuteret senere i afhandlingen på baggrund af domsanalyse, da denne skønsbeføjelse har 

givet anledning til præjudicielle spørgsmål.    

Markedsøkonomisk status 

Ovenstående metode kan kun anvendes hvis omkostningerne og priserne i eksportlandet er pålidelige, 

og baseret på resultatet af udbud og efterspørgsel, det vil sige, at priserne ikke har været genstand for 

fordrejning53. For at en stat som tidligere har fungeret uden markedsøkonomi, kan blive betragtet som 

en markedsøkonomi skal eksportøren opfylde 5 kriterier54.  

1. Beslutninger om priser, omkostninger og inputs, herunder rå- og hjælpestoffer, teknologi, ar-

bejdskraft, produktion og investeringer, skal træffes som reaktion på markedssignaler, der af-

spejler udbud- og efterspørgsel, og uden omfattende indgreb fra staten. Udgifterne til de vigtig-

ste inputs skal afspejle væsentlige markedsværdier.  

2. Benyttelse af et klart sæt regnskabsforskrifter, som revideres uafhængigt i overensstemmelse 

med internationale regnskabsstandarder og anvendes til alle formål. 

                                                 
52

 Se nedenfor  
53 32nd Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the EU's Anti Dump-
ing, Anti-Subsidy and Safeguard activities (2013) {COM(2015) 43 final}  
54 Grundforordningens artikel 2 stk. 7 litra c) 
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3. Produktionsomkostninger og økonomiske situationer må ikke gøres til genstand for fordrejning, 

der er overført fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system, for så vidt angår nedskrivnin-

ger, betaling via gældskompensation og kompensations- eller byttehandel.  

4. Virksomhederne skal sikres ved rimelig anvendelse af egnede love mod konkurs og ejerforhold, 

der giver retlig sikkerhed og stabilitet i forbindelse med driften af virksomheder. 

5. Valutaomregninger skal finde sted til markedskurs.  

 

B. Eksportprisen 

Eksportprisen er den pris der er betalt eller skal betales for en given vare, når den sælges fra eksportlan-

det til EU. Skulle der ikke foreligge nogen eksportpris kan eksportprisen beregnes på grundlag af den 

pris, hvor de indførte varer første gang videresælges til en uafhængig køber, eller hvis varerne ikke vide-

resælges til en uafhængig køber eller ikke videresælges i den stand, hvori de er indført, på et rimeligt 

grundlag55. 

  

Der skal justeres for de omkostninger der pålægges mellem indførslen på importmarkedet samt den for-

tjeneste der må forventes, at være fastsat ved indførslen til importmarkedet.   

 

Når normalværdien og eksportprisen er fastsat skal disse to sammenlignes.  

 

C. Sammenligning 

Sammenligning af de to priser skal foretages i samme handelsled. Sammenligningen skal finde sted på 

tidspunkter, som ligger så tæt op af hinanden som muligt, således at der kan tages hensyn til andre for-

skelle, som berører sammenligningen. Er det ikke muligt at foretage sammenligningen, skal der tages 

hensyn og justeres ind efter de faktorer, der påstås og påvises, at påvirke priserne og dermed forhindrer 

sammenligningen. Justeringen kan foretages efter forskelle i den pågældendes varers fysiske egenska-

ber. Justeringen skal foretages ud fra et rimeligt skøn. 

 

D. Dumpingmargen 

Dumpingmargen forstås som det beløb hvor den normale værdi overstiger eksportprisen. Denne fastslås 

på grundlag af en sammenligning mellem den normale værdi beregnet som det vejede gennemsnit, og 

det vejede gennemsnit af priserne for alle eksporttransaktioner til fællesskabet, eller ved en sammenlig-
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ning mellem den individuelle normale værdi, og de individuelle eksportpriser ved salg til fællesskabet 

på grundlag af hver enkelt transaktion.  

ADA - Artikel 2 – Konstatering af dumping 

I WTO er en generel regel til fastsættelse af den normale værdi med 4 kumulative betingelser,56 som er 

fastsat i retspraksis ved dom WT/DS184/R US – Hot Rolled Steel : 

- Salget skal ske i normal handel  

- Det skal være det lignende produkt  

- Produktet skal være beregnet til forbrug i eksport landet 

- Priserne skal kunne sammenlignes  

 

Normal handel  

At skulle fastsætte, at handlen er sket i led med normal handel kan være kompliceret. Handlen er for 

eksempel ikke sket som led i normal handel, hvis salget er sket til en tilknyttet part, eller salget er sket 

til operationelt høje salgspriser eller unormalt lave salgspriser.   

Et hjemligt salg som ikke er sket i led med normal handel falder udenfor definitionen normal værdi i 

artikel 2.1. Begrebet i led med normal handel er ikke defineret i artikel VI eller ADA, hvilket giver en 

bred skønsbeføjelse til undersøgelsesmyndighederne.  

Artikel 2.2.1 giver et eksempel på priser, som ikke kan betragtes at foregå i normal handel. Myndighe-

derne kan tilsidesætte priserne på hjemmemarkedet, hvis den normale værdi per enhed ligger under om-

kostninger plus salgs-, administrative- og generelle omkostninger (SAG). 

 

Lignende produkt  

Fastsættelse af et ”lignende produkt” defineres i artikel 2.6 i ADA. Et lignende produkt er et identisk 

produkt eller et i tæt lighed. Her undersøges først det importerede produkt eller det produkt, der påstås 

at være dumpet, derefter oprettes det lignende produkt.  

 

Bestemt til forbrug i eksport landet 

I situationer hvor den faktiske eksport ikke kommer direkte fra det produktionsland der er under under-

søgelse. Sådanne salg opstår når produktet ikke er importeret direkte fra oprindelseslandet. Det importe-

rede kommer for eksempel fra et mellemhandlende land.     
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Sammenlignes med eksportprisen  

Foretages mellem eksportprisen og den normale værdi jf. artikel 2.1. Sammenligningen foretages for at 

fastsætte om der er dumping eller ej.  

For at sikre, at sammenligningen kan ske på en så fair måde som muligt, giver ADA artikel 2.4 mulig-

hed for, at foretage justeringer i fastsættelsen af de to priser. Justeringen kan blandt andet ske efter de 

betingelser og vilkår, som salget er sket i. Der kan blandt andet justeres efter beskatning, mængde m.m. 

samt andre forskelle der kan være med til at påvirke prisen57.  

 

Eksport prisen  

Eksportprisen er som oftest baseret på den transaktionspris som producenten i eksportlandet sælger pro-

duktet til en importør. Denne pris anerkender ADA dog ikke altid for at være passende til sammenlig-

ning, da transaktionsprisen er for let påvirkelig. ADA giver derfor i artikel 3.3 en alternativ metode til 

beregning af eksportprisen eller fastsættelse af den ”konstruerede eksportpris”. Eksportprisen er baseret 

på den pris, som produktet sælges til første gang det sælges til en uafhængig køber.  

Er det ikke muligt, at anvende den ovenstående metode kan undersøgelsesmyndighederne bestemme en 

passende basis, hvorpå eksportprisen kan beregnes58.     

 

Dumpingmargen  

Dumpingmargen er forskellen mellem eksport prisen og den normale værdi. I beregningen kan der opstå 

svære og kontroversielle problemer, hvilket har medført at artikel 2.4.259 i ADA hjemler, at beregningen 

af dumping margenen gerne sker ved anvendelsen af enten; 

- Sammenligning af det vægtede gennemsnit for den normale værdi med den vejede gennemsnit-

lige pris af alle sammenlignelige eksport transaktioner, eller  

- Sammenligning af den normale værdi og eksportpris i samme handelsled.   

Grundforordningen - Artikel 3 – konstatering af skade  

Ved skade forstås en væsentlig skade for en erhvervsgren i Fællesskabet, medmindre andet er bestemt. 

Begrebet dækker ydermere over trussel om væsentlig skade for en erhvervsgren i fællesskabet eller væ-

sentlig forsinkelse i forbindelse med oprettelse af en sådan erhvervsgren60. For at konstatere en skade 

skal der foretages en objektiv undersøgelse, der baserer sig på positivt bevismateriale, som er bestående 

af: 
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- omfanget af dumpingimporten og dennes indvirkning på prisen på en given vare på markedet i 

Fællesskabet samt  

- følgevirkninger for den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet.   

 

Med hensyn til dumpingimporten skal det fastslås om der er sket en betydelig stigning i dumpingimpor-

ten samt dens indvirkning på priserne. Her skal det tages i betragtning om dumpingvaren udbydes til en 

væsentlig lavere pris, eller om prisen som følge af en sådan indførsel er blevet trykket betydeligt, eller 

om der hindres en prisstigning, der ellers ville have fundet sted. I undersøgelsen af virkningerne af en 

dumpingimport for en given erhvervsgren i Fællesskabet skal vurderingen omfatte alle relevante øko-

nomiske faktorer og forhold61. Der vil i domsanalyserne blive set yderligere på hvordan alle relevante 

økonomiske faktorer og forhold skal fortolkes.  

 

På grundlag af de fremlagte relevante beviser skal det kunne påvises, at dumpingimporten forvolder den 

skade, som er defineret i forordningens artikel 3, stk. 2. Det skal dermed kunne påvises, at de mæng-

der/priser, der er fastsat i den foretagne undersøgelse er årsagen til de følgevirkninger for den givne 

erhvervsgren, og at følgevirkningerne er af væsentlig karakter62.  

 

Der foretages ligeledes en undersøgelse af andre faktorer, som samtidig skader den pågældende er-

hvervsgren. For at sikre, at disse andre faktorer ikke tilskrives dumpingimporten, kan der blandt andet 

tages hensyn til mængde og pris på importvarer, som ikke sælges til dumpingprisen, fald i efterspørgs-

len, konkurrence mellem producenter i tredjelande, og producenter i Fællesskabet samt udvikling i tek-

nologien63.   

 

Følgerne af dumpingimporten vurderes i forhold til produktionen af samme vare inden for den givne 

erhvervsgren, når der foreligger oplysninger, der muliggør en afgrænsning af denne produktion på 

grundlag af kriterierne som produktionsprocessen, og producenternes salg og fortjeneste.  

For at konstatere om der foreligger en trussel om væsentlig skade, skal der foretages en konstatering, og 

ikke blot en påstand eller formodning eller eventuel mulighed. Ændringen i omstændighederne, der vil 

medføre en situation, hvor den pågældende dumping vil forvolde en skade, skal kunne forudses, og væ-

re snart forekommende.     
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I konstateringen om en trussel er væsentlig bør der tages højde for følgende faktorer64.  

 

- En betydelig forøgelse af stigningstakten i dumpingimporten til markedet, som medfører en 

sandsynlighed for en væsentlig stigning i indførslen.  

- En tilstrækkelig ledig kapacitet hos eksportøren eller en umiddelbar forestående betydelig for-

øgelse heraf, som indeholder en sandsynlighed for en betydelig forøgelse af dumpingimporten, 

idet der tages hensyn til andre eksportmarkeders evne til at absorbere eventuelle yderligere ud-

førsel.    

- Indføres de pågældende varer til en pris, som medfører et væsentligt prisfald eller prisforhøjelse, 

som ellers ikke ville have fundet sted, eller at der må påregnes en stigning i efterspørgslen efter 

varen indføres.  

- Lagerbeholdningen af den undersøgte vare undersøges.  

 

De ovenstående faktorer er ikke nødvendigvis udslagsgivende, men en undersøgelse af de nævnte fakto-

rer skal kunne føre til en konklusion om, hvorvidt der er øget risiko for yderligere dumpingeksport, og 

at dette vil forvolde en væsentlig skade65.  

ADA - Artikel 3 – Konstatering af skade 

For at der kan konstateres dumping, som senere skal kunne resultere i en anti-dumping foranstaltning, 

skal dumpingen medføre en trussel om skade eller en skade mod den hjemlige industri. Derfor skal un-

dersøgelsesmyndigheden når der er formodning om dumping undersøge om der66:  

- forelægger en trussel om skade for den indenlandske industri, og   

- om der er en sammenhæng mellem dumpingen og skaden – årsagssammenhæng   

 

ADA fastsætter, at skade kan bestå af en af de tre nedenstående betingelser67;  

- materiel skade til en hjemlig industri  

- trussel om materiel skade til en hjemlig industri  

- materiel forsinkelse i oprettelsen af en hjemlig industri  
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Som det blev set i Grundforordningen er basis kravet, for at der kan konstateres en skade, at der foreta-

ges en objektiv undersøgelse. Undersøgelsen skal være baseret på de positive beviser, der blev fundet at 

have effekt på dumpingimportens mængde og pris, samt dens indvirkninger på den hjemlige industri, jf. 

ADA artikel 3. 1.  

 

Artiklen indeholder specifikke regler med hensyn til de faktorer, der skal vurderes for, at kunne konsta-

tere væsentlig skade. Listen i artikel 3. 4 er ikke udtømmende, trods sine 16 faktorer.  

I artikel 3.5 er det fastsat, at der skal være en årsagssammenhæng mellem den dumpede import og ska-

den. Fastsættelsen af årsagssammenhængen skal være baseret på en undersøgelse af alle relevante bevi-

ser, der har indflydelse på den givne situation.      

Kapitel 3 - EU’s procedure ved indledning af en anti-dumping undersøgelse 

Hver WTO medlemsstat skal udpege en national anti-dumping myndighed. Denne myndighed bemyn-

diges til, at indlede og gennemføre dumpingundersøgelser i forbindelse med en mistanke hertil. Dermed 

er det den nationale anti-dumping myndighed i importlandet, der har beføjelse til at udføre dumping 

undersøgelse i forbindelse med at et produkt angiveligt bliver dumpet.   

 

I EU er det kommissionen, der har beføjelsen til at foretage handlinger mod dumping, jf. EC artikel 133. 

Kommissionen har dermed ansvaret for undersøgelsen, og har beføjelse til at pålægge midlertidige for-

anstaltninger. Dermed undersøger kommissionen og giver anbefalinger på baggrund af sine undersøgel-

ser om, at der pålægges anti-dumping told. Rådet har beføjelsen til, at pålægge den endelige anti-

dumping told. Beslutningen om at pålægge en endelig anti-dumping told bliver vedtaget gennem en 

forordning. Forordningen vedtages af fællesskabets institutioner, og er underlagt kontrol fra domstolene. 

For at der kan anvendes anti-dumping told, er der en række betingelser der skal være opfyldt.   

 

Artikel 5 i Grundforordningen hjemler proceduren ved en anti-dumping undersøgelse. En undersøgelse 

indledes på grundlag af en skriftlig klage, som kan indleveres fra enhver fysisk eller juridisk person eller 

en hver sammenslutning uden status som juridisk person, der optræder på vegne af en erhvervsgren i 

EU68.  

 

Nogle af disse betingelser er ligeledes dem der i afhandlingen er stillet spørgsmålstegn ved samt deres 

fortolkning i EU og WTO, og om der er uoverensstemmelse mellem disse. Klagen skal indgives til 
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kommissionen eller til en medlemsstat, der videresender den til kommissionen. En klage skal indeholde 

beviser for dumping69, skade70 og en årsagssammenhæng mellem den påståede dumpingimport og den 

påståede skade71.  

 

Beviserne for om der foreligger dumping og skade behandles samtidig ved afgørelsen af, om der skal 

indledes en undersøgelse eller ej. Foreligger der ikke tilstrækkelige beviser for enten dumping eller ska-

de til videreførelse af en sag, afvises klagen72. Myndighederne offentliggør ikke en klage, medmindre 

der er truffet afgørelse om indledning af en undersøgelse73.   

Retspraksis  

Sag – 351/04 IKEA Wholesale Ltd mod Kommissioners of Customs & Excise   

Baggrund for sagen  

Sagen drejer sig om gyldigheden af Rådets Forordning nr. 2398/87 om indførelse af en endelig an-

tidumpingtold på import af sengelinned af bomuld med oprindelse i Egypten, Indien og Pakistan,74 og 

dennes forenelighed med fællesskabsretten. Forelæggelsen skete på baggrund af Commissioners of Cus-

toms and Excise afslag på tilbagebetaling af antidumpingtold betalt af IKEA. Baggrunden for sagen er, 

at en antidumpingtold kan opkræves for enhver dumpingvare, når den ved overgang til fri omsætning i 

Fællesskabet forvolder skade jf. Grundforordningen art. 1, stk. 1.  

Sagens faktiske omstændigheder 

IKEA driver virksomhed med produktion og detailsalg af husholdningsartikler. DSB’s tvistbilæggelses-

panel under WTO fandt i en rapport, at EU havde tilsidesat sine forpligtelser i henhold til ADA ved den 

fremgangsmåde der var anvendt ved undersøgelsen der førte til pålæggelse af antidumpingtold gennem 

forordning 2398/9775. Herefter indgav EU en klage til WTO’s appelorgan over visse af panelets konklu-

sioner. Appelorganet bekræftede i sin rapport, at EU ved anvendelse af en metode med ”nulstilling” 

havde handlet i uoverensstemmelse med ADA. EU handlede ligeledes i strid med ADA i forbindelse 

med den antidumping undersøgelse de havde foretaget ved beregningen af administrations-, salgs- og 
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generalomkostninger samt fortjeneste. EU blev på baggrund af rapporten henstillet at bringe forordning 

2398/97 i overensstemmelse med Unionens forpligtelser under ADA.  

 

Den 10. juni 2002 fremsender IKEA krav om tilbagebetaling af antidumpingtold, som de var blevet 

beordret at betale jf. forordningen 2398/97. Kommissionen afviste at tilbagebetale IKEA det fremsatte 

krav. Derefter valgte IKEA at appellere afgørelsen. High Court of Justice udsatte sagen og fremsendte 

domstolen følgende præjudicielle spørgsmål.  

De præjudicielle spørgsmål og svar 

I dommens første spørgsmål ønskes en bedømmelse af gyldigheden af forordningen 2398/87 i forhold til 

ADA, således som denne aftale efterfølgende er blevet fortolket i DSB’s henstillinger og afgørelser.  

Til dette svarede både Rådet og Kommissionen, at de ikke var af den opfattelse, at domstolen er bundet 

af henstillingen og afgørelsen fra DSB, og at forordningen 2398/9776 dermed ikke var ugyldig i forhold 

til EU-retten, fordi DSB havde lagt til grund, at den anfægtede forordning var i strid med EU-rettens 

forpligtelser i henhold til ADA77.  

 

Domstolen slog her fast, at WTO-aftalerne ifølge retspraksis ikke udgør regler, som Domstolen kan 

prøve lovligheden af EU’s institutioners retsakter med mindre EU har ytret særlig ønske herom, eller når 

den pågældende retsakt tydeligt henviser til bestemmelser i WTO-aftalerne78.  

 

Domstolen kunne derfor ikke foretage prøvelse af lovligheden af forordning 2398/97 i forhold til ADA, 

grundet måden hvorpå DSB valgte, at fortolke aftalen i dens henstillinger, hvor den fastsatte, at EU ved 

at udelukke tilbagebetaling ikke havde ønsket at opfylde sine WTO forpligtelser79.    

 

Det andet spørgsmål om gyldigheden af 2398/97 i forhold til Grundforordningen.   

Spørgsmålet gik på, om kommissionen havde anlagt et åbenbart urigtigt skøn ved fastsættelsen af den 

berørte vares ”konstruerede” normalværdi, dumpingmargen, og hvorvidt erhvervsgrenen havde lidt ska-

de.  

 

IKEA gjorde gældende, at DSB’s afgørelse bekræfter, at de anvendte fremgangsmåder som institutio-

nerne anvender til at fastsætte dumpingmargen og skade var urigtige, og det burde derfor lægges til 
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grund, at disse var i strid med Grundforordningen. Rådet og kommissionen var stærkt uenige, da de 

mener, at de anvendte metoder udgjorde praksis, og da metoderne endnu ikke var blevet erklæret ugyl-

dige af fællesskabets retsinstanser, var de lovlige. 

  

Valget af fremgangsmåder for beregning af dumpingmargen, normalværdi eller konstatering af skade 

kræver, at der foretages en bedømmelse af en række komplicerede omstændigheder, der er materielt 

rigtige, og at der ikke er foretaget en åbenbart urigtig bedømmelse af de faktiske omstændigheder, og at 

der ikke foreligger magtfordrejning80.  

 

Derfor måtte domstolen undersøge om fællesskabets institutioner havde anlagt et urigtigt skøn ved fast-

læggelse af den berørte vares ”konstruerede” normalværdi, dumpingmargen og erhvervsgrenens skade81.  

 

Det tredje spørgsmål vedrører fastsættelse af den ”konstruerede” normal værdi 

Domstolen fastsatte, at Rådet ikke havde anlagt et åbenbart urigtigt skøn ved beregningen af den ”kon-

struerede” normale værdi, da Grundforordningens artikel 2 stk. 6 litra a) ikke udelukker, at det vejede 

gennemsnit fastlægges på baggrund af én eksportør eller producent.   

Med hensyn til den ”konstruerede” normalværdi beregnes denne jf. Grundforordningen artikel 2 stk. 3 

hvor værdien fastsættes på grund af hvert selskabs produktionsomkostninger for den eksporterede vare-

type plus et rimeligt beløb til dækning af dels salgs-, administrations- og andre generalomkostninger, 

dels fortjeneste. I den omhandlede sag var det kun muligt, at finde en virksomhed der havde et repræ-

sentativt salg af samme vare på hjemmemarkedet i undersøgelsesperioden.  

 

Det fjerde spørgsmål vedrører fastsættelse af dumpingmargenen  

Det blev i dommen undersøgt, om den anvendte metode med nulstilling, var forenelig med grundfor-

ordningens artikel 2, stk. 11. Institutionerne havde valgt en beregningsmodel hvor dumpingmargenen 

blev beregnet ved at sammenholde et vejet gennemsnit af den ”konstruerede” normalværdi efter varety-

pe med et vejet gennemsnit af eksportprisen efter varetype. Institutionerne beregnede den vejede gen-

nemsnitlige normalværdi samt den vejede gennemsnitlige eksportpris, som derefter blev sammenlignet 

for hver model.  

For visse modeller blev der fastlagt dumping, hvor der for andre modeller blev fastlagt en negativ dum-

ping, i disse tilfælde blev de nulstillet. Der er ikke i Grundforordningens artikel 2 henvist til nogen mo-
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del med nulstilling. Dog pålægger den, at der skal foretages en rimelig sammenligning mellem eksport-

prisen og den normale værdi.  

 

Det blev i dommen fastslået, at Rådet havde anvendt et urigtigt skøn ved nulstillingsmodellen til bereg-

ning af margen. Der blev altså her handlet i uoverensstemmelse med Grundforordningens artikel 2 stk. 

1182.  

  

Det femte spørgsmål vedrører fastsættelse af skade 

Det blev i dommen undersøgt, om fællesskabsmyndighederne havde anlagt et åbenbart urigtigt skøn, da 

der ikke var foretaget en bedømmelse af alle de relevante skadesfaktorer, som er anført i artikel 3, stk. 5. 

Det skal bemærkes, at der i denne bestemmelse ligger en skønsbeføjelse til myndighederne, da det 

fremgår af bestemmelsens ordlyd, at listen ikke er udtømmende. Dermed blev det i dommen fastlagt, at 

fællesskabets institutioner ikke havde anlagt noget åbenbart urigtig skøn ved bedømmelse af, hvorvidt 

der forelå en skade.  

 

På baggrund af ovenstående blev det i dommen fastsat at den opkrævede dumpingtold var ulovlig an-

lagt, dermed blev den anfægtede forordning erklæret ulovlig og importøren har dermed krav på at få 

tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede told jf. artikel 236, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 

2913/92 af 12. oktober 199283.  

Afgørelsens bidrag til rækkevidden af Artikel 2 og 3 i Grundforordningen  

Besvarelsen af det første præjudicielle spørgsmål giver et klart bidrag til fastlæggelsen af rækkevidden 

af Artikel 2 og 3. Det blev her fastsat, at Domstolen har en bred skønsbeføjelse, da der under de to artik-

ler foretages et valg af fremgangsmåden til bedømmelse af komplicerede omstændigheder. Derfor skal 

der under disse artikler ses nøje på, at skønsbeføjelse ikke misbruges og artiklerne fortolkes for bredt, 

som det blev set under det tredje præjudicielle spørgsmål, hvor EU gik for langt ved anvendelse af nul-

stillingsmodellen. Modellen medførte, at EU gik for langt, da nulstillingsmodellen ikke sikrede en rime-

lig sammenligning.  

 

Under det andet og fjerde præjudicielle spørgsmål var der foretaget et rigtigt skøn. Fastsættelsen af den 

normale værdi blev foretaget på baggrund af en eksportør. Det blev her fastsat, at Grundforordningen 
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ikke udelukker, at den normale værdi fastsættes på baggrund af en eksportør eller producent. Det kan 

diskuteres om et skøn på baggrund af en enkel aktør er for snæver.  

Sag -156/11 – Since Hardware mod Rådet for den Europæiske union   

Baggrund for sagen  

Sagsøger Since Hardware er et selskab med hjemsted i Kina, som producerer og eksporterer strygebræt-

ter. Den 23. april 200784 vedtog EU, at indføre en endelig antidumping told og endelig opkrævning af 

den midlertidige told på import af strygebrætter med oprindelse i Kina og Ukraine jf. forordningen (EF) 

nr. 452/200785. Sagen omhandler påstand om annullation af Rådets gennemførselsforordning nr. 

1243/2010 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af strygebrætter med oprindelse i 

Kina af producenten Since Hardware.    

Sagens faktiske omstændigheder  

Tre EU producenter, der tegnede sig for en væsentlig del af den samlede EU-produktion, indgav en an-

tidumping klage mod sagsøgeren86. Den 22. Oktober 2009 offentliggjorde kommissionen en meddelelse 

jf. forordningens artikel 5 om, at indlede en antidumping procedure vedrørende import af strygebrætter 

med oprindelse i Kina. Denne var begrænset til den sagsøgende kinesiske producent, og tog skridt til, at 

indlede en fornyet undersøgelse af antidumping foranstaltningerne87.  

 

Kommissionen indledte en ny undersøgelse af forordningen 452/2007 for at kunne foretage de nødven-

dige ændringer88. Sagsøgeren ansøgte om, at opnå markedsøkonomisk status. Denne ansøgning blev dog 

afvist, da Kommissionen ikke mente, at sagsøger opfyldte kravene i Grundforordningens artikel 2, stk. 

7, litra c) første afsnit, første og andet led89.  Sagsøgeren hævdede, at Kommissionen handlede ud over 

dens beføjelse, da de havde indledt en procedure mod en enkel producent. Rådet vedtog en gennemfør-

selsforordning 1243/2010 om indførelse af en endelig anti-dumpingtold på importen af strygebrætter 

med oprindelse i Kina produceret af Since Hardware.   

 

Med hensyn til importen af strygebrætter, der var produceret af sagsøgeren, konstaterede Rådet;  

1. at importen var blevet dumpet på EU-markedet, 

2. at sagsøgerens eksport til unionen i den betragtede periode var blevet øget med 64 %, 
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3. at der var sket en væsentlig stigning i markedsandelene for importerede strygebrætter, produce-

ret af sagsøgeren,  

4. at EU-erhvervsgrene havde mistet mange kundeordrer til sagsøgeren i de seneste år, 

5. at den gennemsnitlige underbudsmargen, der blev konstateret for sagsøgeren, var på 16, 1 %, 

udtrykt i procent af EU-erhvervsgrene,  

6. at EU-erhvervsgrene samlet set led tab på sine priser i undersøgelsesperioden.   

Sagsøgeren anlagde sagen ved stævning med påstand om at den anfægtede forordning 452/2007 annul-

leres.  

Retlige bemærkninger 

Sagsøgeren anbragte tre anbringender til støtte for søgsmålet.  

Det første, tilsidesættelse af forordningens artikel 5, stk. 9 artikel 9, stk. 3 – 6 og artikel 17, i det en pro-

cedure ikke kan være rettet mod et enkelt selskab, men skal rettes mod flere lande og samtlige producen-

ter. Der vil ikke blive set yderligere på dette anbringende da afhandlingens hovedfokus omhandler 

grundforordningens artikel 2 og 3. Anbringendet blev forkastet.   

 

Det andet anbringende vedrører tilsidesættelse af forordningens artikel 3, stk. 2, 3 og 5 idet sagsøgeren 

blev pålagt antidumpingtold, uden at det var fastslået, at den pågældende EU-erhvervsgren havde lidt 

skade i undersøgelsesperioden.  

Sagsøgeren gjorde gældende, at institutionerne havde gennemført en mangelfuld skadesanalyse, da ana-

lysen udelukkende vedrørte udviklingen i sagsøgerens omsætning med hensyn til markedsandel og pris. 

Ydermere analyserede rådet ikke EU-erhvervsgrenens situation, men holdt sig til resultaterne af den 

første undersøgelse.  

 

Sagsøgeren gjorde gældende, at skadesanalysen burde have omfattet en vurdering af alle relevante øko-

nomiske faktorer og forhold. Sagsøgeren gjorde yderligere gældende, at institutionerne var forpligtet til 

minimum at analysere virkningen af de 16 faktorer, og forhold90 der er i WTO-antidumping aftale arti-

kel 3. 4, og de særlige faktorer, der er nævnt i Grundforordningens artikel 3. Stk. 591. Det følger af fast 

retspraksis, at EU-institutionerne ved afgørelsen af om der foreligger en skade, har et vidt skøn92.  

 

Det står klart, at EU-institutionerne ikke har undersøgt alle de faktorer der er nævnt i Grundforordnin-

gens artikel 3, stk. 5, det skal derfor undersøges om der er anlagt et urigtigt skøn, da kun de faktorer som 
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der blev fundet relevante i det konkrete tilfælde er undersøgt. Sagsøgeren kunne ikke rejse bevisbyrden 

om, at EU-institutionerne ikke havde undersøgt alle de faktorer, der blev fundet relevante i den givne 

sag.  Dermed er der ikke bevis for, at der er blevet foretaget et urigtigt skøn, når Rådet anfægter, at en 

ny undersøgelse ville være nytteløs. Dermed blev det andet anbringende i sagen forkastet93. 

 

Det tredje anbringende vedrører tilsidesættelse af forordningens artikel 2, stk. 7, litra c), andet afsnit, 

om ikke at tildele sagsøgeren markedsøkonomisk status som følge af, at kommissionen kender virknin-

gen af et sådan afslag på sagsøgerens dumpingmargen, og at kommissionen desuden har stillet ufor-

holdsmæssige bevismæssige krav til sagsøgeren.        

Det fremgår af bestemmelserne i Grundforordningen, at en ansøgning om markedsøkonomisk status 

skal besvares inden for 3 måneder. Kommissionen var i sagen langt tidligere i besiddelse af de nødven-

dige oplysninger til at foretage en undersøgelse af, om producenten arbejdede på markedsvilkår.  

 

Sagsøgerens argumentation for afslag på tildeling af markedsøkonomisk status skyldtes, at kommissio-

nen allerede kendte til dens følgevirkninger på dumpingmargenen. Det kan ikke tiltrædes, da sagsøgeren 

ikke kunne oplyse, hvilke punkter i afgørelsen som den mente skulle have været anderledes. Det tredje 

anbringendes første led bliver derfor forkastet.   

 

Andet led vedrørende uforholdsmæssige bevismæssige krav til sagsøgeren. Sagsøgeren gjorde gældende 

at kommissionens krav er uforholdsmæssige, og tilsidesætter de almindelige EU-retlige principper. Det 

fremgår af praksis, at det ikke kan kræves, at sagsøger fører bevis for forhold, som denne ikke har mu-

lighed for at kunne dokumentere. Sagsøgeren mente ikke at de kunne bevise, at de kinesiske myndighe-

der ikke greb væsentligt ind på det kinesiske stålmarked.     

 

Det er kommissionens opgave, at angive hvilke oplysninger den behøver, dog skal disse oplysninger 

ikke være uforholdsmæssige set i forhold til formålet. Dette klagepunkt bliver ikke taget til følge, da 

sagsøgeren i undersøgelsesperioden købte råvarer på sit hjemmemarked, og drog fordel af de kunstige 

lave og fordrejede stålpriser. Disse konklusioner formåede sagsøger ikke at kunne bevise var forkerte, 

og klagepunktet kunne dermed ikke tages til følge.  Rådet blev frifundet i sagen.       

Afgørelsens bidrag til rækkevidden af Artikel 2 og 3 i Grundforordningen  

I ovenstående sag formåede sagsøger ikke at løfte bevisbyrden for dens anbringender. Det kan udledes 

af dommen, at der i de to artikler ligger en bred skønsbeføjelse hos undersøgelsesmyndigheden, og be-
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visbyrden for at kommissionen skulle have foretaget et urigtigt skøn ligger hos producenten fra tredje 

landet. Det kan ud fra dommen konkluderes, at denne bevisbyrde ikke er let at rejse, da der er en vis 

uenighed om, hvilke faktorer der skal vurderes. Domstolen fastsatte, at kommissionen ved disse under-

søgelser har et vidt skøn. Det kan konkluderes, at den brede skønsbeføjelse giver anledning til forskelli-

ge fortolkninger af bestemmelsen. Skal alle de 16 faktorer der er indskrevet i bestemmelsen alle vurde-

res eller ej?  

Sag – 443/11 Gold East Paper mod Rådet, Rettens Dom af 11. September 2014  

Baggrund for sagen  

Sagen drejer sig om annullation af Rådets gennemførselsforordning 451/201194 om indførelse af en en-

delig antidumpingtold, og endelig opkrævning af den midlertidige told på import af coated finpapir med 

oprindelse i Kina. Sagsøgeren påstod i forbindelse med flere af sine anbringender forordningen annulle-

ret i sin helhed, grundet anlæggelse af urigtigt skøn ved vurdering af markedsøkonomisk status og kon-

statering af skade.  

 

Sagens faktiske omstændigheder  

APP-koncernen producerer coated finpapir som eksporteres til EU. Coated finpapir var genstand for to 

separate undersøgelser, som blev foretaget parallelt.  

Den første førte til indførelsen af en endelig antidumping told, og endelig opkrævning af den midlertidi-

ge told på import af coated finpapir med oprindelse i Kina. Den anfægtede forordning blev vedtaget af 

Rådet den 6. Maj 2011. Sagsøgerne blev i den anfægtede forordning  

- Nægtet markedsøkonomisk status.  

- De ruller af papir, der anvendes til rotationspresser blev ikke indregnet i definitionen på den på-

gældende vare 

- Pålagt en endelig antidumpingtold på 8 % på importen til unionen af coated finpapir fremstillet 

af sagsøgeren.  

Sagsøgeren ansøgte om markedsøkonomisk status for dem selv og alle de selskaber, som var forbundet 

med dem, og involveret i produktion og salg af coated finpapir eller i produktion af råstoffer, som an-

modet af kommissionen på det pågældende tidspunkt. Kommissionen gav afslag på denne ansøgning.   

Selskaberne begrænsede sig til, at bestride antidumpingtoldens lovlighed. Toldens eventuelle ulovlighed 

påvirker kun lovligheden af den anfægtede forordning, for så vidt, at den pålægger sagsøgeren en an-
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tidumpingtold. Ulovligheden vedrører ikke lovligheden af den anfægtede forordnings andre elementer 

vedrørende pålæggelse af forskellige antidumpingtold på forskellige selskaber.   

 

Sagsøgeren anlagde den foreliggende sag. Sagsøgeren fremsatte 8 anbringender til støtte for sin sag. De 

fremførte anbringender kunne opdeles i to grupper,  

- Markedsøkonomisk status og  

- Vurdering af skade  

Sagsøgers anbringender til støtte for søgsmålet  

Markedsøkonomisk status  

Tilsidesættelse af grundforordningens artikel 2 stk. 7 litra c) andet afsnit  

Sagsøger mente, at der var sket en tilsidesættelse da afgørelsen om ikke at tildele markedsøkonomisk 

status var truffet på baggrund af kommissionens viden til virkningerne af et sådan afslag på sagsøgerens 

dumpingmargen.  

 

Ifølge grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), andet afsnit, skal det efter høring af det rådgivende 

udvalg, og efter at den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet har haft lejlighed til at udtale sig, afgø-

res, om producenten driver virksomhed under markedsøkonomiske vilkår inden tre måneder efter iværk-

sættelsen af undersøgelsen, og denne afgørelse er gyldig i hele undersøgelsesperioden95.  

 

I modsætning til, hvad sagsøgerne gjorde gældende, fandt Retten at det ikke kan begrundes i formålet 

med Grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), andet afsnit, at annullere en forordning om indførelse 

af endelig antidumpingtold, hver gang Kommissionen kan have haft kendskab til, hvilken virkning en 

afgørelse om markedsøkonomisk status kunne få for beregningen af dumpingmargenen. Retten finder i 

lighed med Rådet ikke, at der er nogen umiddelbar sammenhæng mellem tre måneders fristen i Grund-

forordningens artikel 2, stk. 7, litra c), andet afsnit, og Kommissionens eventuelle kendskab til virknin-

gen af en afgørelse om markedsøkonomisk status på en virksomheds dumpingmargen96.  

 

Grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), kan ikke fortolkes således, at kommissionen forpligtes til, 

at foreslå Rådet at indføre endelige foranstaltninger, hvor der til skade for den berørte virksomhed fast-

holdes en fejl i den oprindelige vurdering. I de tilfælde hvor kommissionen i løbet af undersøgelsen 

bliver klar over, at virksomheden rent faktisk opfylder kriterierne, skal kommissionen foretage de pas-

                                                 
95

 Præmis 69 
96

 Præmis 70 



 35 

sende foranstaltninger, der sikrer de procedurer der er fastsat i Grundforordningen97.  Det fremgår af 

dommens præmis 20, at kommissionen tilsendte APP-koncernen skrivelser for at indhente de relevante 

oplysninger til fastsættelsen af markedsøkonomisk status. Herved foretog Kommissionen de passende 

foranstaltninger. Kommissionen konkluderede, at ingen af de fire APP-koncern producenter opfyldte det 

første, andet og tredje kriterium for at opnå markedsøkonomisk status98. Sagsøgeren kunne ikke løfte 

bevisbyrden om, at der forelå magtfordrejning, men argumenterede for en sandsynlighed for, at afslaget 

blev givet på baggrund af kendskab til dens virkning på dumpingmargen.  

 

Tilsidesættelse af væsentlige formkrav 

Sagsøgerne anførte, at Kommissionen undlod at videresende visse væsentlige oplysninger til Det Råd-

givende Antidumpingudvalg, og at den bragte Det Rådgivende Antidumpingudvalg i vildfarelse ved, at 

forelægge udvalget et forslag vedrørende markedsøkonomisk status med alvorlige unøjagtigheder og 

udeladelser, og ved at give en forkert beskrivelse af sagsøgernes bemærkninger til Kommissionens for-

slag, hvilket forhindrede udvalget i at afgive en udtalelse på et kvalificeret grundlag99. 

 

Det blev fastsat, at en sådan undladelse ikke kan føre til, at hele den administrative procedure må annul-

leres, og at der må rejses tvivl om den endelige retsakts lovlighed100.  

I Sagen konstaterede Rådet, at sagsøgeren ikke har fremført nogen beviser mod 

 Hvordan kommissionen kunne bringe Det Rådgivende Antidumpingudvalg i vildfarelse 

 Hvilke alvorlige unøjagtigheder og undladelser der henvises til  

 Hvorfor beskrivelsen af sagsøgernes bemærkninger i forslaget til markedsøkonomisk status er 

forkert  

 Hvorfor kommissionen blev forhindret i muligheden for at ændre forslaget i lyset af deres be-

mærkninger.  

Det fulgte af dommen, at sagsøger ikke kunne løfte bevisbyrden for at Det Rådgivende Antidumpingud-

valg blev bragt i vildfarelse om et væsentligt forhold på grund af unøjagtigheder eller udeladelser, og at 

de ikke havde haft mulighed for at give sine udtalelser på et kvalificeret grundlag101. Klagepunktet blev 

derfor forkastet.   
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Åbenbart urigtigt skøn 

Sagsøgerne blev nægtet markedsøkonomisk status da de ikke kunne rejse bevis for at de opfyldte de tre 

kumulative kriterier i Grundforordningens artikel 2 stk. 7 litra c). På baggrund af dette påberåbte sagsø-

ger sig mangelfuld begrundelse. Det blev i dommen fastsat, at EU-institutionerne ikke havde anlagt et 

urigtigt skøn ved at antage, at sagsøgerne ikke opfyldte de tre kriterier for tildeling af markedsøkono-

misk status.   

 

Om gennemførsel af undersøgelsen på uretfærdig og ensidig vis, og om en overdreven bevisbyrde.  

Dette anbringende ligger uden for de artikler der i problemformuleringen blev stillet spørgsmål til og vil 

derfor ikke blive uddybet nærmere.  

 

Vurdering af skade  

Tilsidesættelse af artikel 3, stk. 2 

Dette anbringende var opdelt i to led. Første led omhandlede  Kommissionens udelukkelse af en af de 5 

EU-producenter fra vurdering af skade uden grund, og andet led omhandlede at kommissionen henviste 

til oplysninger fremsendt af de 4 repræsentative producenter og ikke til EU-erhvervsgrenen som helhed i 

vurderingen af de mikroøkonomiske indikatorer. Begge anbringender blev forkastet i sin helhed102.  

 

Manglende begrundelse for udelukkelse af den finske producent.  

Idet kommissionen vælger at udelukke en producent uden grund, mente sagsøgeren at der ikke var fore-

taget en objektiv undersøgelse. Rådet gjorde gældende, at produktionsmængden fra den finske produ-

cent højst udgjorde 1,4 % af EU-erhvervsgrenens produktion, hvorfor det blev konkluderet, at de ikke 

kunne have indflydelse på analysen. Det skulle derfor afgøres om kommissionen, som hævdet af sagsø-

gerne, ikke foretog en objektiv undersøgelse i vurdering af skade på baggrund af objektive beviser103.    

 

Kommissionen bad den finske producent om at fremsætte sine oplysninger, hvoraf det fremgik, at pro-

ducenten ikke havde lidt skade, hvorfor sagsøgeren argumenterede, at der ikke med rimelig grund kunne 

ses bort fra denne producent. I disse afgørelser er kommissionen og Rådet afhængig af parternes frivilli-

ge samarbejde for at komme i besiddelse af de nødvendige oplysninger indenfor tidsfristen104.   
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Ved vurderingen af de makroøkonomiske indikatorer blev der taget hensyn til den finske producent, da 

oplysningerne fremsendt af Cepifine105 repræsenterede 98 % af produktionen hos de eksporterende EU-

producenter. 

  

Med hensyn til de mikroøkonomiske indikatorer havde den finske producent ikke formået at fremsende 

oplysninger inden fristen106. Dermed blev de mikroøkonomiske indikatorer bygget på tilgængeligheden 

af de individuelle virksomheders fremsendte oplysninger. Da det kun var de fire klagende EU-

producenter, der havde fremsendt oplysninger, kunne der kun foretages en vurdering af de mikroøko-

nomiske faktorer ud fra deres fremsendte svar107. Dermed blev klagepunktet forkastet.   

 

Tilsidesættelse af Grundforordningens artikel 3 stk. 1 og artikel 9 stk. 4.  

Sagsøgeren bemærkede, at den først meget sent fik kendskab til den anvendte metode til beregningen af 

målfortjenesten på 8 %, der blev anvendt til at beregne den ikke-skadevoldende pris108. Det følger af 

læsningen af ovenstående artikler at den fortjenst margen som skal lægges til grund ved beregning af 

den indikativpris, der kan afhjælpe skade, skal begrænses til den fortjenstmargen, som EU–

erhvervsgrenen med rimelighed kan påregne under normale konkurrencevilkår uden dumpingimport109. 

Herefter blev der set på om Rådet havde anlagt et åbenbart urigtigt skøn ved beregningen af fortjenst 

margen.  

 

Ydermere skal det bemærkes, at EU’s institutioner ved udøvelsen af deres skønsbeføjelse ikke er for-

pligtet til i detaljer og på forhånd, at forklare de kriterier, som de påtænker, at anvende i hver enkel situ-

ation, heller ikke i de tilfælde hvor de opstiller nye principielle retningslinjer110.  

 

Ovenstående klagepunkt blev forkastet da sagsøgeren ikke kunne fremføre noget forhold, der kunne 

betegnes som et åbenbart urigtigt skønt. Kommissionen antog dermed at kunne bevise, at målfortjene-

sten på de 8 % blev antaget at ligge på det niveau, som industrien kunne opnå uden dumpingimport. Der 

kan her argumenteres for, at sagsøgeren kan have svært ved, at rejse denne bevisbyrde, da de ikke ved 

hvilke kriterier, der at lagt til grund for skønnet. Dermed kan det være svært, at rejse en bevisbyrde om 

anvendelse af et urigtigt skøn, da sagsøger ikke ved på hvilken baggrund skønnet er anlagt.  
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Tilsidesættelse af Grundforordningens artikel 3, artikel 4 stk. 1 og artikel 5 stk. 4 om definitionen af de 

pågældende varer  

Var ikke blevet tilsidesat og det syvende anbringende blev forkastet. Ydermere blev det fastslået, at 

sagsøgeren påberåbte tilsidesættelse af de ovenstående artikler uden at kunne dokumentere argumentati-

onen. Forholdene omkring sidstnævnte artikel vil ikke blive gennemgået.   

 

Tilsidesættelse af Grundforordningens artikel 3 stk. 2 og 7.  

Sagsøgerne gjorde gældende, at den anfægtede forordning i medfør af princippet om manglende til-

skrivning er behæftet med en begrundelsesmangel, eftersom EU-institutionerne hverken gav relevante 

forklaringer eller en tilstrækkelig begrundelse for så vidt angår det forhold, at den ikke-skadevoldende 

pris ikke gik ud over, hvad der var nødvendigt for at afhjælpe den skade, der er forårsaget af dumping-

importen111.  

 

Det blev antaget, at EU-institutionerne klart havde begrundet det forhold, at den skade, der var forårsa-

get af dumpingimporten, ikke kunne tilskrives de andre faktorer, og at den ikke-skadevoldende pris føl-

gelig var blevet fastlagt for ikke at gå ud over, hvad der var nødvendigt for at afhjælpe den skade, der er 

forårsaget af dumpingimport. 

 

Det blev bemærket, at EU-institutionerne i overensstemmelse med Grundforordningens artikel 3, stk. 7, 

undersøgte indvirkningen af andre kendte faktorer, som kunne have forårsaget skade for EU-

erhvervsgrenen, og fastslog, at ingen af dem kunne bryde årsagssammenhængen mellem dumpingim-

porten fra Kina og skaden for EU-erhvervsgrenen. EU-institutionerne opfyldte således de betingelser, 

der kræves for at vedtage de pågældende foranstaltninger112. Klagepunktet blev forkastet.  

 

Sagsøgerne anførte, at den forvoldte skade ikke alene kan tilskrives importen fra Kina, eftersom den 

kinesiske import, idet der forelå et tab af markedsandele på 5 % i undersøgelsesperioden, kun steg med 

3 %, hvilket betyder, at en anden konkurrent vandt den markedsandel på 2%, som EU-erhvervsgrenen 

havde mistet. Sagsøgerne har således ikke eneansvaret for det deraf følgende tab af markedsandele og 

skade. Da der er tale om et af sagsøgernes argumenter, skal det bemærkes, at det følger af fast retsprak-

sis, at Rådet og Kommissionen er forpligtet til at undersøge, om den skade, de ønsker at gøre gældende, 

rent faktisk skyldes import, der er genstand for dumping, og til at se bort fra enhver skade, der skyldes 
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andre faktorer. Til dette skal sagsøger fremlægge beviser. Sagsøgeren fremlagde dog kun påstande, og 

at de dermed ikke havde fremført nogen beviser til støtte for deres argumentation, som kunne godtgøre, 

at EU – institutionerne anlagde et åbenbar urigtigt skøn i bedømmelsen af årsagsforbindelse113.  

 

Påstanden blev derfor forkastet og Rådet blev i sagen frifundet.  

Afgørelsens bidrag til rækkevidden af Artikel 2 og 3 i Grundforordningen  

Markedsøkonomisk status  

Det kan udledes, at kommissionens kendskab til konsekvenserne af at give afslag på en ansøgning om 

markedsøkonomisk status, ikke kan resultere i at en forordning annulleres. Det ses, at kommissionen 

ikke skal løfte nogen bevisbyrde for, om de er blevet påvirket af kendskabet til resultatet eller ej. Det er 

udelukkende sagsøgeren fra tredjelandet der har bevisbyrden for at vise, at kommissionen benyttede 

informationerne til ugunst for sagsøger. Det lykkedes ikke den kinesiske producent at løfte bevisbyrden.  

Ydermere vælger kommissionen, at antage at virksomheden ikke opfylder kravet i artikel 2 stk. 7 litra c) 

men i tilfælde af at der kommer nye oplysninger, og det viser sig at afgørelsen er forkert, kan dette selv-

følgelig ændres. Dette kan give anledning til, at spørge om denne tvivl ikke burde komme virksomheden 

til gode?      

 

Skade 

I vurderingen af om der foreligger en skade blev det i de to foregående domme beskrevet, at konstate-

ringen skal baseres på et positivt bevismateriale, og indebære en objektiv undersøgelse, både af omfan-

get af dumpingimporten og dennes indvirkninger på prisen, og dens indførsels følgevirkninger for den 

pågældende erhvervsgren i fællesmarkedet. Som set i de tidligere domme har EU’s institutioner et vidt 

skøn som følge af kompleksiteten af de økonomiske, politiske, og retlige situationer, de skal undersøge 

114.  

 

Ved vurderingen af om der foreligger et åbenbart urigtigt skøn, har sagsøger bevisbyrden. Grundet 

kompleksiteten af, at fastsætte faktorer i vurderingen af skade. Kan undersøgelsen mistænkeliggøres 

grundet manglende gennemsigtighed. Den manglende gennemsigtighed kan samtidig forhindre sagsøger 

i at rejse bevisbyrden for at der foreligger et urigtigt skøn. Kunne der argumenteres for, at kommissio-

nen i sagen kunne have udvist mere gennemsigtighed i deres undersøgelse?   
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Da vurderingen af de mikroøkonomiske faktorer bygger på tilgængelighed har sagsøger ikke kunnet 

rejse bevis for noget forhold, som godtgør at kommissionens metode ikke gjorde det muligt, at foretage 

en konkret undersøgelse på grundlag af objektive beviser115. Da det i dommen er fastsat, at den finske 

producent udviste positive tendenser kan det diskuteres om der ikke blev gjort nok for at sørge for at 

modtage deres svar på de mikroøkonomiske indikatorer. Skyldes den eventuelle manglende indsats at 

den finske producent udviste positive tendenser?   

Del konklusion  

Artikel 2 – Konstatering af Dumping  

Ud fra ovenstående domme kan udledes, at de dele af Grundforordningens artikel 2 som giver anledning 

til tvister, er den brede skønsbeføjelse. Derudover er det sagsøger, der i disse sager har bevisbyrden, for 

at vise, at kommissionen har anlagt et urigtigt skøn i bedømmelsen af dumping. Sagsøger kunne i nær-

værende dom ikke rejse bevisbyrden. Atrejse bevisbyrden kan være i øvrigt være svært, idet kommissi-

onen ikke har pligt til, at offentliggøre de faktorer den har fundet relevante at vurdere i en undersøgelse. 

Man kan ud fra dommene få den opfattelse, at kommissionen frit kan vælge hvilke faktorer der skal 

lægges til grund for undersøgelsen.  

 

I dommene Since Hardware og Gold East Paper gav manglende tildeling af markedsøkonomisk status 

anledning til tvister. I begge tilfælde mente sagsøgeren, at kommissionens afslag skyldtes, at de før vur-

deringen om sagsøgeren kunne tildeles markedsøkonomisk status, var i besiddelse af tilstrækkelige op-

lysninger, der gav dem mulighed for at vurdere, hvilken indflydelse tildelingen som markedsøkonomisk 

status ville have på dumpingmargen. Ingen af sagsøgerne formår dog at rejse denne bevisbyrde.  

 

Artikel 3 – Konstatering af skade     

Artikel 3 indeholder ligeledes en skønsbeføjelse i vurderingen af de faktorer der inddrages i en skade 

undersøgelse. Ud fra dommene kan det uddrages at stk. 5 i artiklen ikke er udtømmende,116 og dermed 

indeholder en skønsbeføjelse.  

 

I Gold East Paper blev der udelukket en finsk producent, som ikke havde indgivet sine oplysninger om-

kring dens mikroøkonomiske forhold. Her blev det fastsat, at kommissionen i disse tilfælde er afhængig 

af producenternes frivillighed til at indsende disse oplysninger. Man kan her få mistanke til, at de pro-
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ducenter der ikke oplever, at deres vare bliver dumpet på markedet, ikke har noget nærmere incitament 

til at prioritere indsendelse af oplysningerne, og dermed bliver undersøgelsen misvisende. 

 

I samme sag mislykkedes sagsøgeren at rejse bevisbyrde om manglende sammenhæng mellem dum-

pingimporten og skaden. Der var i sagen sket et totalt markedstab på 5 % i undersøgelsesperioden, og 

den kinesiske import var kun steget med 3 % i perioden. Sagsøger kunne ikke rejse bevisbyrden om at 

en anden konkurrent måtte have draget fordel af de sidste 2 %.  

Kapitel 4 – World Trade Organisation – Konflikthåndteringssystemet     

Til at kunne løse tvister har WTO funktionen Dispute Settlement Body. Funktionen er hjemlet i Dispute 

Settlement Understandings artikel 2.1. Den vigtigste del ved konflikthåndteringssystemet, er at admini-

strere regler og procedurer i DSU, som indeholder konsultationer og konfliktløsningsbestemmelser i 

andre omfattende aftaler jf. DSU artikel 2.1.   

 

DSB består af alle organisationens medlemmer. Da DSB er en plurilateral aftale omfatter den kun de 

WTO medlemmer, der er medlem af den pågældende plurilaterale aftale jf. DSB artikel 2.1117.  

En sags forløb i WTO’s konflikthåndteringssystem  

Første skridt i en tvist er konsultationer, her skal staterne tale sammen med henblik på at løse uoverens-

stemmelserne internt. Mislykkes dette kan WTO’s generaldirektør anmodes om at mægle mellem de 

stridende parter eller yde anden hjælp, hvis det ses nødvendigt.  

 

Andet skridt er oprettelse af et panel samt udpegelse af paneldeltagere, hvis konsultationerne mislyk-

kes. Den anklagede stat kan forhindre dette én gang, men anden gang DSB mødes, kan den anklagede 

stat ikke længere blokere. Officielt hjælper panelet DSB med at lave afgørelser og henstillinger. Pane-

lets endelige rapport skal normalt ligge færdig inden 6 måneder, medmindre der er tale om let fordærve-

lige produkter, så er tidsfristen 3 måneder118. 

     

Inden parterne mødes første gang sender de deres vurdering af sagen på skrift til panelet. Første høring 

indeholder fremlæggelse af sagen fra klagerens og den anklagede stats side. Ydermere kan de stater der 

har interesse i sagen fremlægge deres synspunkter ved panelets første høring. Ved panelets andet møde 

kan de involverede lande afgive indsigelser. 
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Efter dette fremsender panelet de beskrivende dele af sin rapport til parterne. Parterne har herefter to 

uger til at kommentere. Denne første rapport indeholder ikke konklusioner eller noget resultat. Efter det 

første udkast til rapporten kommer panelet med sin foreløbige rapport, som indeholder panelets resulta-

ter og konklusioner, hvorefter parterne har en uge til at bede om en bedømmelse. I bedømmelsen har 

panelet en uge til at afholde yderligere møder med de to parter119.   

 

Herefter udkommer den endelige rapport som forelægger parternes synspunkter. Tre uger senere skal 

rapporten være fremsendt til alle WTO medlemsstaterne. Har panelet fundet, at en omstridt sag handler i 

strid med en WTO aftale eller en WTO forpligtelse, vil panelet anbefale, at denne bliver bragt i overens-

stemmelse med medlemsstatens WTO forpligtelser. Panelet kan her komme med anbefalinger til hvor-

dan medlemsstaten kan bringe deres forhold i overensstemmelse med WTO120.  

 

Herefter bliver rapporten til en dom. Rapporten bliver DSB’s afgørelse eller anbefaling indenfor 60 

dage, medmindre der ikke er enighed om DSB’s afgørelse. Begge parter har mulighed for at appellere 

rapporten121.  

  

Mulighed for appel  

Hvis en part eller begge parter ønsker, at appellere DSB’s afgørelse kan de gøre dette til Appellate Bo-

dy. En appel kan dog kun være baseret på retlige spørgsmål for eksempel juridisk fortolkning. Det vil 

sige, at Appellate Body ikke kan revurdere eksisterende beviser eller undersøge nye spørgsmål. Hver 

appelsag bliver hørt af tre medlemmer ud af et panel på 7. De 7 medlemmer af Appellate Body er fundet 

af DSB, og repræsenterer sammensætningen af WTO medlemmer. Appellate Body kan opretholde, æn-

dre eller vende panelets juridiske resultater og konklusioner. En appel sag bør ikke vare mere end 60 

dage og maksimalt 90 dage. Efterfølgende skal DSB afvise eller acceptere Appellate Body’s rapport 

inden for 30 dage. En afvisning kan dog kun finde sted såfremt der er enighed hertil122.  

Domsanalyse af sager fra Dispute Settlement Body  

De udvalgte domme omhandler de to artikler, som der blev stillet spørgsmålstegn ved i problemformu-

leringen. Domsanalysen vil primært fokusere på artikel 2 og 3, dermed undlades de dele af dommene, 

som ikke omhandler de to artikler, medmindre det er relevant for at kunne forstå anvendelsen af de to 

artikler.  
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WT/DS337/R – 16 November 2007 – European Communities – anti-dumping measure on farmed 

salmon from Norway 

Sagens baggrund 

Norge anmodede den 17. marts 2006 EU om konsultationer grundet indførelse af Rådets Forordning 

85/2006 om en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af midlertidig told på importen af op-

drættede laks med oprindelse i Norge. Norge udfordrede flere aspekter af forordningen med påstand, om 

at EU handlede i strid med deres WTO forpligtelser. Norge udfordrede 6 punkter hvor de mente, at den 

anfægtede forordning gik for langt i forhold til unionens forpligtelser: 

1. Identifikationen af det anfægtede produkt 

2. Definitionen af den hjemlige industri 

3. Beregning af dumpingmargen  

4. Skade samt årsagsforbindelse 

5. Retsmidlerne der blev pålagt dumpingimporten - Vil ikke blive uddybet nærmere da de krænke-

de bestemmelser ligger uden for afhandlingens emnefelt.  

6. Visse proceduremæssige aspekter af undersøgelsen - Vil ikke blive uddybet nærmere da de 

krænkede bestemmelser ligger uden for afhandlingens emnefelt.  

 

Identifikationen af det anfægtede produkt 

Norge påstod krænkelse af artikel 2.1 og 2.6 da EU definerede det anfægtede produkt til at inkludere en 

række produkter, der ikke alle var ”lignende”. Grundet dette krænkede EU samtidig flere andre artikler i 

ADA, herunder Artikel 2.1 da EU havde fastsat dumping på baggrund af en fejlbehæftet produkt be-

stemmelse samt Artikel 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 og 3.6 da EU havde fastsat skaden på den hjemlige industri på 

baggrund af den fejlbehæftede produktbestemmelse.    

 

ADA indeholder ingen specifik bestemmelse der omhandler valget, beskrivelsen eller bestemmelserne 

af produktet, der er taget under behandling. Norge støttede deres argumentation på det indholdsmæssige 

i bestemmelserne. Panelet valgte derfor at se nærmere på Artikel 2.1. Panelet fastsatte, at artikel 2.1 på 

ingen måde indeholdt en guide til, hvilke parametre der kan anvendes til at identificere  produktet.  

Panelet accepterede derfor ikke Norges ønske, om at artikel 2.1 og 2.6 skal fortolkes således, at den 

kræver, at EU definerer produktet som er under behandling, til kun at inkludere de produkter som alle er 

”lignende”. Dermed afviste panelet Norges påstand om at produkter under behandling som identificeret 

af EU var i uoverensstemmelse med kravene i artikel 2.1. og 2.6.  
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Panelet afviste ligeledes Norges krav under artikel 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 og 3.6 angående skade, som afhang 

af klagen omkring bestemmelsen af produktet under behandling.  

 

Definitionen af den hjemlige industri 

Om EU krænkelse af artikel 4.1 da EU utilladeligt havde ekskluderet flere af de hjemlige produkt kate-

gorier fra definitionen af den hjemlige industri. Som konsekvens krænkede EU ligeledes Artikel 5.4 

samt Artikel 3.1, 3.4 og 3.5 ved ikke at foretage en objektiv undersøgelse af skaden ved at involvere en 

stikprøve.  

 

Panelet fandt, at EU’s definition af den hjemlige industri resulterede i en undersøgelse, hvor den  hjem-

lige industri ikke var opsat efter definitionen i artikel 4.1. Derfor var EU’s fastsættelse af støtten for 

ansøgningen under artikel 5.4 baseret på informationer relateret til en forkert defineret industri og var 

dermed ikke i overensstemmelse med artiklen. Ydermere var EU's analyse af skaden og årsagssammen-

hængen baseret på informationerne fra den forkert definerede industri, og var derfor ikke i overens-

stemmelse med kravene i Artikel 3.1, 3.4 og 3.5.    

 

Panelet fastsatte, at ADA ikke specificerer alle de forskellige metoder af undersøgelser eller analyser 

der kan være brugbare eller passende i en given situation, og forventes ikke at skulle gøre dette123.   

Dermed er fraværet af en specifik bestemmelse, der tillader stikprøve ikke tilstrækkeligt til at kunne 

sige, at stikprøve er forbudt i bestemmelse af skade.124 Norges argumentation blev afvist, da brugen af 

stikprøve af EU’s undersøgelsesmyndighed ikke var et brud på Artikel 3.1, 3.4 og 3.5   

 

Panelet fandt, at EU’s definition af den hjemlige industri var i uoverensstemmelse med artikel 4.1 i 

ADA. Panelet ville i sagen ikke undersøge nærmere om den valgte stikprøve opfyldte betingelserne, da 

de ikke fandt det relevant, og det ville kræve en uafhængig analyse125.  

 

Beregning af dumpingmargen  

Om EU’s fejl i fastsættelse af prisen, der var lavere end produktionsomkostningerne, da de var baseret 

på priser, der ikke tillod inddrivelse af omkostningerne inden for en rimelig tidsperiode, og at EU fore-
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tog en række forkerte justeringer af produktionsomkostninger og salgs- og administrationsomkostninger 

samt andre generelle omkostninger, for en række af de undersøgte producenter126. 

  

I sagen blev alle repræsentative salg af en laksetype fundet at være foregået i ”normal handel”, når 

salgsmængden af den opdrættede laks blev solgt til en netto salgspris lig med eller over produktionsom-

kostningerne, og repræsenterede mere end 80 % af den totale salgsmængde, og når den vejede gennem-

snitspris for den pågældende type var lig med eller over dets produktionsomkostninger.  

 

Den anvendte metode blev fundet at være i overensstemmelse med artikel 2.2.1 andet led. Undersøgel-

sesmyndighederne fandt, at visse hjemlige salg foretaget af 3 undersøgte virksomheder var uden for 

”normal handel” på grund af deres pris. Panelet fastsatte på baggrund af artikel 2.2.1 fortolkning, at 

udelukkelsen af de 3 sælgere ikke var i strid med EU’s forpligtelser under artikel 2.2.1.  

 

Panelet fastsatte, at en undersøgelsesmyndighed, der handler i overensstemmelse med artikel 2.2.1 andet 

led, ikke er forpligtet til, at fastsætte en rimelig tid, da den er svarende til undersøgelsesperioden, som er 

sidestillet med definitionen af ordlyd af 2. led i artiklen127. Dermed var det tilstrækkeligt, at være i over-

ensstemmelse med forpligtelserne til at fastsætte, at produktionsomkostningerne ikke gav mulighed for 

inddrivelse af omkostninger inden rimelig tid.  

 

Panelet mente, at ”rentabel” salgstesten som undersøgelsesmyndighederne anvendte til at fastslå om 

nettosalgsprisen var over de vejede gennemsnitlige produktionsomkostninger i undersøgelsesperioden, 

var passende til at vurdere om produktionsomkostningerne indeholdt muligheden for inddrivelse af alle 

omkostninger inden for rimelig tid. Hele Norges påstand om at EU havde handlet i uoverensstemmelse 

med sine forpligtelser i artikel 2.2.1 og 2.2 blev afvist128.  

 

Skadesanalysen 

Om EU’s krænkelse af Artikel 3.1, 3.2 og 3.5 i fastsættelsen af skade da undersøgelsen ikke var objektiv 

eller baseret på positive beviser om dumping, samt en ordentlig definition af den hjemlige industri129.  

 

EU blev fundet, at have handlet i uoverensstemmelse med artikel 3.1 og 3.2 ved, at behandle import der 

kunne henføres til Nordlaks som værende dumpet130. Det fremgår af teksten i artikel 3.2, at der ikke er 
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nogen guide til, hvilke metoder en undersøgelsesmyndighed skal overveje, når der har fundet et betyde-

ligt prisunderbud sted131.  

 

Panelet var ikke overbevist om Norges argument, om at undersøgelsesmyndighederne er forpligtet til at 

overveje prisudviklingen i den fungerende valuta i den hjemlige industri132.  

Panelet fandt ikke, at der foreligger nogen forpligtelse til at vælge en valuta frem for en anden. Under-

søgelsesmyndighedens manglende argumentation efterlod i sagen Panelet ude af stand til, at konkludere 

at undersøgelsesmyndighedens fund af faldende priser var i overensstemmelse med kravene i artikel 3.1 

og 3.4133.   

 

På baggrund af ovenstående fandt Panelet, at EU’s undersøgelse af den dumpede importmængde og 

prisunderbud var i uoverensstemmelse med artikel 3.1 og 3.2 i ADA samt, at undersøgelsen af prisud-

viklingen var i uoverensstemmelse med artikel 3.1, 3.2 og 3.4 i ADA. Panelet konkluderede yderligere, 

at i fraværet af tilstrækkelig forklaring fra EU, at den definerede skade ikke ville være foretaget af en 

rimelig undersøgelsesmyndighed på baggrund af de faktiske omstændigheder og argumentationer134.  

 

Årsagssammenhæng   

Om EU’s krænkelse af Artikel 3.1, 3.2 og 3.5 i fastsættelsen af årsagssammenhængen grundet fejl i fast-

sættelsen af den angivelige skadelige effekt på EU’s industri, på baggrund af to kendte faktorer - højere 

omkostninger samt importen af laks fra Canada og USA, som værende mulige årsager til skaden som 

krævet af artikel 3.2 i ADA135.  

 

Det fremgår af dommen, at det i tidligere beslutninger fra Paneler og Appelate Body ikke er nogen be-

stemt metode til at foretage en sådan analyse. I Rådets Forordning 85/2006 påpeger EU, at det er usand-

synligt, at importen fra Canada og USA kunne have haft indflydelse136. Norge anfægtede, at EU havde 

fejlet i denne konklusion. EU argumenterede, at de ikke havde pligt til at henvise til et hvert bevis, som 

ligger til grund for enhver konklusion137. Dog skal Panelet undersøge de informationer og argumenter, 

som den nationale undersøgelsesmyndighed havde til at fastlægge om undersøgelsesmyndigheden er 
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kommet frem til konklusionerne på et korrekt grundlag. Panelet kunne ikke afgøre om de faktiske for-

hold var baseret på et korrekt grundlag. Det blev derfor konkluderet, at EU fejlede i at behandle kendte 

faktorer, udover den dumpede import som på samme tid var skyld i skaden i den hjemlige industri.  

 

Panelets konklusion  

Panelet fandt på baggrund af ovenstående, at EU have handlet i uoverensstemmelse med antidumping 

aftalen på visse punkter. EU havde fejlet i definitionen af den indenlandske industri i uoverensstemmel-

se med artikel 4.1. EU fejlede ligeledes ved fastsættelse af skaden og årsagssammenhængen efter artikel 

3.1, 3.2, 3.4 og 3.5.  

 

Panelet fandt, at EU ikke havde handlet i uoverensstemmelse med aftalen ved definitionen af det dum-

pede produkt. Panelet anbefalede, at DSB anmodede EU om, at bringe deres foranstaltninger i overens-

stemmelse med dets forpligtelser i ADA. Panelet valgte i sagen ikke, at komme med nogle forslag til 

hvordan EU kunne implementere deres anbefalinger for at bringe foranstaltningerne i overensstemmel-

se.    

 

Afgørelsens bidrag til rækkevidde af artikel 2 og 3 i ADA  

Det blev fastsat, at bestemmelserne i ADA ikke er udtømmende med hensyn til valget af metode og 

analyse, der anvendes til identificering af produktet, fastsættelse af en skade eller ved definitionen af 

den hjemlige industri. EU anvendte en stikprøve, og trods manglende henvisning til stikprøve i bestem-

melsen, er det ikke ensbetydende med, at den ikke kan anvendes.  

 

EU blev i dommen erklæret at, have handle i uoverensstemmelse med ADA, da Panelet ikke kunne vur-

dere om de havde handlet i overensstemmelse eller ej, grundet fraværet af tilstrækkelige forklaringer. 

Panelet fremhævede, at den definerede skade ikke ville være foretaget af en rimelige undersøgelses-

myndighed.   

 

EU argumenterede, at de ikke havde pligt til, at henvise til hvert stykke af bevis, der ligger til grund for 

en konklusion. Som fastsat ovenfor skal Panelet have mulighed, for at kunne undersøge de informatio-

ner og argumentationer en undersøgelsesmyndighed lægger til grund for en konklusion, for at kunne 

vurdere om den er korrekt.   
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På baggrund af ovenstående kan der argumenteres for, at EU fortolker bestemmelserne for bredt, idet 

Panelet ikke havde nok information til, at kunne vurdere om EU handlede i overensstemmelse eller ej. 

Der kan ydermere argumenteres for at EU mangler gennemsigtighed i deres undersøgelser.   

 

WT/DS397/AB/R – 15 July 2011 - European communities – Definitive anti-dumping measures on 

certain iron or steel fasteners from China AB-2011-2  

Sagens baggrund 

Appel sag mellem Kina og EU, hvor begge parter havde valgt at appellere DSB’s afgørelse. Panelet blev 

etableret i 2009, for at betragte en klage fra Kina om sammenhængen ”som sådan” af artikel 9 (5) i Rå-

dets Forordning 384/96. Rådets Forordning 384/96 blev senere ændret til Grundforordningen, dermed 

blev Kinas bemærkninger til Panelet rettet mod Grundforordningen.  

 

Kina udfordrede forskellige indholdsmæssige og proceduremæssige aspekter i den anfægtede forord-

ning som pålagde anti-dumping told i undersøgelsen, under artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 12. Dette inklude-

rede kommissionens bestemmelser vedrørende  

- Definitionen af den hjemlige industri  

- Proceduren  

- Dumping og pris underbud 

- Volumen og effekten af den dumpede import  

- Årsagssammenhæng     

 

Proceduremæssigt anfægtede Kina kommissionens offentliggørelse af relevante oplysninger om under-

søgelsen, behandlingen af fortrolige oplysninger, og de proceduremæssige aspekter af de individuelle 

krav til behandling.  

 

EU blev fundet, at være i uoverensstemmelse med en række artikler. De artikler der er stillet spørgsmål 

til i problemformuleringen vil blive gennemgået. I sagen var der ligeledes en lang række anbringender 

hvor Kina ikke formåede, at løfte bevisbyrden, om at EU var i uoverensstemmelse med de anfægtede 

artikler.  
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Der vil nu blive set på Kinas appel hvor Panelet fandt, at EU ikke havde handlet i overensstemmelse 

med artikel 4.1 og 3.1 i ADA med hensyn til definitionen af den hjemlige industri138.  

 

Appellate Body valgte først, at analysere og fortolke termen ”en betydelig del” i ADA artikel 4.1. Kina 

anfægtede, at Panelet fejlagtigt havde afvist Kinas klage om, at den hjemlige industri, som defineret i 

undersøgelsen, ikke inkluderede producenternes samlede produktion, ”udgør en betydelig del af den 

totale hjemlige produktion” i henhold til artikel 4.1. Kina klagede samtidig over at panelet fejlede i at139:  

- EU ikke handlede i overensstemmelse med artikel 3.1, da det foretog konstateringen af skaden 

på baggrund af en stikprøve af producenterne, der ikke var repræsentativ for den hjemlige indu-

stri.  

- EU ikke handlede i overensstemmelse med artikel 4.1 og 3.1 ved at ekskludere visse producen-

ter fra definitionen af den hjemlige industri.  

  

Panelets fortolkning blev bekræftet, af formålet med definitionen af den hjemlige industri i ADA. Arti-

kel 3 indikerer, at den hjemlige industri danner grundlag for at undersøgelsesmyndigheden kan fastsætte 

om den dumpede import er årsag eller truer med at skade de hjemlige producenter. Med hensyn til arti-

kel 3.1 hjemler artiklen, at konstateringen af en skade baseres på positive beviser, der inkluderer rele-

vante økonomiske faktorer, som er indsamlet fra den hjemlige industri, og som har en indflydelse på 

dennes erhvervsgren140.    

 

Appellate Body fastsatte, at en korrekt fortolkning af termen ”en betydelig del” under artikel 4.1 kræver, 

at den hjemlige industris definition omfatter producenters samlede produktion som repræsenterer en 

relativ stor andel, af den samlede hjemlige produktion.  

 

Panelet fastsatte, at når en hjemlig industri er defineret på baggrund af en lav andel, eller defineret gen-

nem en proces der involverer aktiv eksklusion af visse hjemlige producenter, er der større sandsynlighed 

for, at blive fundet at være i uoverensstemmende med artikel 4.1 i ADA.  

 

Herefter blev der set på om 27 procent af den totale hjemlige produktion i undersøgelsen udgjorde ”en 

betydelig del”. Panelet fastsatte, at 27 procent af den samlede hjemlige produktion, repræsenterede en 

lav andel i forhold til den samlede. Den opdelte karakter af industrien grundet mange producenter, kan 
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have tilladt en så lav andel, grundet den upraktiske måde at skulle opnå mere information på, forudsat at 

den proces som kommissionen brugte, til at konstatere en skade ikke gav mulighed for at dække en 

eventuel forvridning.  

 

Panelet noterede at kommissionen anvendte et minimum benchmark med 25 procent til at definere, hvad 

der udgør ”en betydelig del af den hjemlige industri”, trods dette benchmark ikke behandlede kvaliteten 

for ” en betydelig del” eller det praktiske for at opnå en højere andel.  

 

Ved at begrænse definitionen af den hjemlige industri til de producenter der var villige til at være en del 

af stikprøven, ekskluderede kommissionen de producenter der gav relevant information. Ved dette be-

grænsede kommissionen datadækningen, der kunne danne grundlag for konstatering af skade og intro-

ducerede dermed en væsentlig risiko for at forvride.  

 

Derfor mente Appellate Body, at Panelet havde fejlet, da de fandt frem til at EU ikke havde handlet i 

uoverensstemmelse med artikel 4.1 i ADA ved definitionen af den hjemlige industris producenter, der 

kun omfattende 27 procent af den totale estimerede EU produktion.  

 

Kina gjorde ydermere gældende, at Panelet fejlede, da de afviste deres klage om at EU havde krænket 

artikel 3.1 i ADA, da kommissionen havde konstateret skade på baggrund af en stikprøve af producenter 

der ikke var repræsentativ. Kina gjorde gældende, at valget af stikprøve på baggrund af at ”en største 

mængde med rimelighed kunne undersøges” var ikke tilstrækkelig til, at kunne opfylde artikel 3.1 i 

ADA. Da konstatering af en skade, involverer en objektiv undersøgelse, af skadens effekt på den dum-

pede import. Kina argumenterede, at der kunne være anvendt andre metoder, for eksempel en valid sta-

tistisk prøve.  

  

Appellate Body afslog at opretholde Kinas klage. Kina havde ikke påvist, at kommissionen kunne have 

gennemført hele sin skadesundersøgelse for den hjemlige industri, som den havde defineret, eller mini-

mum kunne have inkluderet flere producenter i sin undersøgelse.       

 

Udelukkelse af producenter der ikke støttede klagen141  

Panelet havde fejlet i at foretage en objektiv vurdering af de faktiske omstændigheder, som krævet i 

artikel 11 i DSU og artikel 17.6 i ADA. Kina påstod, at EU havde ekskluderet de producenter der ikke 
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støttede klagen ved definition af den hjemlige industri. Panelet havde undersøgt de fremlagte beviser og 

konkluderede, at Kina ikke havde påvist, at kommissionen ekskluderede de producenter der ikke støtte-

de klagen.  

 

Appellate Body fastsatte dog, at de kunne være kommet frem til en anden konklusion, hvis de var blevet 

bedt om, at se på beviserne forfra. Appellate Body var i sagen opmærksom på, at de ikke kan basere 

deres konklusion på uoverensstemmelse under artikel 11 på baggrund af, de måske ville have nået til en 

anden konklusion end Panelet havde. Derfor afslog Appellate Body at opretholde Kinas appel.  

 

Udelukkelse af producenter der ikke svarede inden 15 dage  

Kina påstod, at Panelet fejlede i deres fortolkning af artikel 4.1 i ADA da de konkluderede, at intet i 

artikel 4.1 udelukker at undersøgelsesmyndigheden fastsætter en deadline for virksomheder for at de 

kan komme i betragtning til at komme med i den hjemlige industri.  

 

Appellate Body konkluderede, at Panelet ikke havde begået fejl i deres fortolkning eller anvendelse af 

artikel 4.1 eller handlede i uoverensstemmelse med artikel 11 i DSU.  

EU blev ikke fundet, at have handlet i uoverensstemmelse med artikel 4.1 i deres definition af den hjem-

lige industri. Appellate Body afviste klagen142.    

 

Udelukkelse af producenter under artikel 3.1 i ADA  

Om fejl i Panelets fortolkning af artikel 3.1, da de havde afvist Kinas påstand, om kommissionens fejl-

agtige ekskludering af de producenter der ikke støttede klagen, og ikke fremsatte sine svar inden 15 

dage i definitionen af den hjemlige industri143.   

 

Appellate Body afviste Kinas appel hvor Panelet havde konkluderet, at EU ikke handlede i uoverens-

stemmelse med artikel 4.1 ved, at ekskludere producenter fra den hjemlige industri, hvis de ikke støttede 

klagen, eller ikke fremsendte deres svar på stikprøven inden 15 dage. Med hensyn til disse aspekter af 

undersøgelsen havde Kina ikke fremsat argumenter under artikel 3.1, der adskilte sig fra dem Kina hav-

de fremsat under artikel 4.1, hvor Appellate Body ligeledes havde afvist Kinas appel om Panelets kon-

klusion om, at EU ikke havde handlet i overensstemmelse med artikel 3.1 ved at ekskludere producenter 

fra den hjemlige industri144.  
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Fastsættelse af dumping  

Kina appellerede Panelets afgørelse, hvor EU blev fundet, at have handlet i overensstemmelse med arti-

kel 2.4 ved at foretage en rimelig sammenligning af eksportprisen og den normale værdi145.  Appellate 

Body fastsatte, at en rimelig sammenligning efter artikel 2.4 sidste sætning, kræver at undersøgelses-

myndigheden indikerer til de involverede parter, hvilke informationer der er nødvendige for at de kan 

sikre en rimelig sammenligning. Disse informationer skal dog ikke pålægge en uretfærdig bevisbyrde 

for parterne146. Sidste led i artiklen indeholder formkrav til, hvordan en undersøgelsesmyndighed gene-

relt sikrer en rimelig sammenligning. Det er i tidligere sager blevet beskrevet som en dialog mellem 

undersøgelsesmyndigheden og de involverede parter147.   

 

Appellate Body tilkendegav, at de så dialogen som et udgangspunkt til, at sikre rimelig sammenligning, 

hvor undersøgelsesmyndigheden som minimum må oplyse parterne om, på hvilken baggrund de foreta-

ger den rimelige sammenligning.  

 

Appellate Body fandt, at Panelet fejlede i deres anvendelse af artikel 2.4. Appellate Body fandt i stedet, 

at ved ikke at videregive informationer handlede EU i uoverensstemmelse med artikel 2.4, da de ikke fik 

indikeret over for de involverede parter, hvilke informationer der var nødvendige, for at kunne sikre en 

rimelig sammenligning.  

 

Appellate Body fandt, at Panelet ikke havde fejlet i deres fortolkning af artikel 2.4 ved ikke at skelne 

mellem undersøgelsesmyndighedens pligt til at evaluere forskelle der kunne have haft indflydelse på 

sammenligningen, samt at foretage justeringer, hvis de fandt, at forskellene påvirkede prissammenlig-

ningen.        

 

På baggrund af ovenstående fandt Appellate Body, at Panelet ikke fejlede i deres fortolkning af artikel 

2.4 og afviste derfor Kinas argument om, at Kommissionen havde handlet i uoverensstemmelse med 

bestemmelsen, ved ikke at evaluere og foretage justeringer for eventuelle forskelle148.  
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Appellate Body’s konklusioner  

Appellate Body fandt, at Panelet fejlede i konstateringen af, at EU ikke handlede i uoverensstemmelse 

med artikel 4.1 i definitionen af den hjemlige industri, omfattende producenter som talte 27 % af den 

estimerede totale EU produktion. Appellate Body fandt, at Panelet ikke fejlede, da de fandt at Kina ikke 

kunne rejse bevisbyrden om, at EU handlede i uoverensstemmende med artikel 3.1 ved at foretage en 

skadebedømmelse på baggrund af en stikprøve af de producenter, der angiveligt ikke var repræsentative. 

Appellate Body mente ikke, at Panelet havde fejlet i deres fortolkning eller anvendelse i uoverensstem-

melse med artikel 11 i DSU149.  

 

Afgørelsens bidrag til rækkevidde af artikel 2 og 3 i ADA  

I ovenstående dom blev EU fundet, at have handlet i overensstemmelse med deres WTO forpligtelser, 

ved udelukkelse af producenter der ikke støttede klagen. Appellate Body ville i sagen ikke udelukke, at 

de kunne være kommet frem til en anden konklusion end Panelet, men dette ville kræve, at de havde set 

alle beviser forfra. Kinas klage blev derfor afvist, da de ikke kunne løfte bevisbyrden om, at EU havde 

udelukket producenter der ikke støttede klagen. Her kan der igen argumenteres for manglende gennem-

sigtighed i EU’s undersøgelser.  

 

Ved fastsættelsen af dumpingen under artikel 2. 4 – om en rimelig sammenligning af eksport prisen og 

den normale værdi, blev EU fundet at have handlet i uoverensstemmelse da de ikke indikerede til de 

involverede parter, hvilken information der er nødvendig for at de kan sikre en rimelig sammenligning.  

Del konklusion 

Artikel 2 i ADA  

Ud fra ovenstående domme kan udledes, at artikel 2 ikke indeholder nogen guide til hvilke parametre 

der kan anvendes til, at identificere produktet der skal tages under behandling.  

Dog fastslog dommene at, en undersøgelse skal være baseret på positive beviser, der inkluderer relevan-

te økonomiske faktorer, som har en indflydelse på erhvervsgrenen. Dermed var EU i uoverensstemmel-

se med artiklen, da de skulle foretage en rimelig sammenligning af eksportprisen og den normale værdi, 

da de ikke indikerede til de involverede parter, hvilke informationer, der var nødvendige for EU, for at 

kunne foretage sammenligningen. Dermed gik EU for langt i deres anvendelse af artiklen.  
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Artikel 3 i ADA  

Det blev i dommene fastsat, at artiklen ikke indeholder nogen guide til hvilke metoder en undersøgel-

sesmyndighed skal overveje ved fastsættelse af skade. Det blev ydermere fastsat, at artiklen ikke hjem-

ler nogen bestemt metode til fastsættelse af årsagssammenhæng. 

 

Dermed var fastsættelsen af skaden på baggrund af en stikprøve ikke i uoverensstemmelse med artiklen. 

Det var ligeledes ikke i uoverensstemmelse med artiklen, da EU havde fastsat en tidsfrist på 15 dage, til 

at afgive svar. Der kan argumenteres for, at de 15 dage er for kort en tidsfrist.  

 

Af dommene kunne udledes, at en undersøgelsesmyndighed ikke har pligt til, at henvise til et hvert be-

vis, som ligger til grund for enhver konklusion. Dog skal Panelet undersøge de informationer og argu-

menter som undersøgelsesmyndigheden havde til at fastlægge deres konklusioner for at kunne konstate-

re om undersøgelsen er foretaget på et korrekt grundlag. Dermed kunne Panelet ikke afgøre, om de fak-

tiske forhold var baseret på et korrekt grundlag.  

Komparativ juridisk analyse  

På baggrund af ovenstående domsanalyser fra henholdsvis EU og WTO kan udledes, at ingen af be-

stemmelserne indeholder specifikke metoder eller analyser til at fastsætte dumping eller skade. 

Afgørelsen af, hvilket produkt der tages under behandling i artikel 2 indeholder en undersøgelse, der er 

baseret på positive beviser, der inkluderer relevante økonomiske faktorer, som har en indflydelse på 

pågældende erhvervsgren. 

 

Dermed indeholder artiklen en bred skønsbeføjelse, som EU i dommene anvendte bredt, da de skulle 

foretage en rimelig sammenligning af eksportprisen og den normale værdi, og ikke indikerede til de 

involverede parter, hvilke informationer der var nødvendige, for at kunne foretage en rimelig sammen-

ligning. 

 

Ved skadeanalysen har undersøgelsesmyndigheden ligeledes en bred skønsbeføjelse. På baggrund af 

domme kan udledes at EU anvender artikel 3 meget bredt, da Panelet i dommen WT/DS337/R påpege-

de, at den skade EU lagde til grund for deres undersøgelse ikke ville være fundet af en rimelig undersø-

gelsesmyndighed. En undersøgelse om skade skal være objektiv og baseret på positivt bevismateriale. 

Af dommen sås det, at en undersøgelsesmyndighed er afhængig af parternes frivillighed til at deltage i 

for eksempel en stikprøve. Der kan opstå den mistanke, at denne frivillighed kan resultere i en misvi-

sende undersøgelse, da den ikke afspejler den faktiske situation i markedet, da der kan argumenteres for, 
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at de producenter der ikke oplever dumping af deres varer, ikke har incitament til at deltage i undersø-

gelsen.  

 

I dommen Gold East Paper sås det, at den finske producent, der udviste positive tendenser ikke fik ind-

sendt sine svar omkring producentens mikroøkonomiske forhold. I dommen WT/DS397/AB/R sås, at 

EU havde givet 15 dage til at afgive svar. Der kan argumenteres for at denne frist er lige kort nok.  

 

Et punkt der ligeledes taler for EU’s brede anvendelse af bestemmelserne var i dommen WT/DS/337/R 

hvor EU fremhævede, at EU ikke havde pligt til, at henvise til ethvert bevis EU som har været lagt til 

grund for en konklusion. Grundet den manglende information måtte Panelet opgive at afgøre tvisten.  

 

Appellate Body fastsatte i sagen Hot Rolled Steel, at ADA hjemler en skønsbeføjelse til WTO med-

lemsstaterne ved fastsættelsen af den normale værdi. I dommens præmis 148 fremgår, at skønsbeføjelse 

ikke er uden begrænsninger, skønnet skal udøves på en afbalanceret måde, der er rimelig for alle parter, 

der berøres af antidumping undersøgelsen150.  

 

På baggrund af ovenstående kan konkluderes, at EU har en tendens til at anvende bestemmelserne lige 

bredt nok, og deres undersøgelser kunne være mere gennemsigtige.  

EU er et moderne og veludviklet system, der burde være forbillede for de andre stater og dermed sikre, 

at deres procedurer er gennemsigtige, ved at give den anden part fra tredjelande bedre indblik i de bevi-

ser og kriterier, de lægger til grund for en undersøgelse.  

Kapitel 5 – Handelsteorier  

Nedenstående kapitel starter med en gennemgang af merkantilismen og imperialismen for at give et 

indblik i tidligere økonomiske tankegange, som har været med til at præge den økonomiske struktursom 

vi har i dag. Derefter vil kapitlet indeholde en gennemgang af klassiske økonomers syn på hvordan et 

åbent marked kan gavne et lands økonomi og ressourcer. I gennemgangen af nedenstående teorier skal 

bemærkes, at eksemplerne er meget simplificerede.  
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 56 

Merkantilisme ca. år 1500 – 1800  

Merkantilisme var den økonomiske tankegang der blev ført i Europa fra 1500-tallet og frem til 1800-

tallet151. Perioden var præget af opdagelsen og erobringer af nye geografiske områder, handlende der 

fremmede nationalismen og underminerede lokale handelshindringer, for at drage fordele af udenrigs-

handlen. Datidens merkantilistiske forfattere analyserede, hvordan nationer producerede velstand og 

pegede på betydningen af overskud på handelsbalancen og frugtbar jord152.   

 

Målet var dermed, at eksporten skulle overstige importen, hvorved der opstod et overskud på handelsba-

lancen. Udenrigshandlen foregik i den tid med ædelmetaller, primært guld, sølv og platin. Dermed ville 

et overskud føre til en ophobning af disse metaller, der kunne anvendes til at finansiere udvidelsen af 

landets hær og flåde. Udvidelse af et lands militær skulle bruges til at besejre andre lande for der igen-

nem at udvide nationen. Ved at udvide ens nation opnåede man yderligere politisk magt.  

 

Ydermere kunne et overskud på handelsbalancen medføre, at mere guld og andre ædelmetaller ville 

være i omløb i hjemmemarkedet som penge, og bidrage til en styrkelse af forretningsaktiviteterne. Hvis 

individuelle borgere havde ret til at handle frit, ville de bytte guld og sølv for udenlandsk fremstillede 

forbrugs- og kapitalgoder, hvis det var fordelagtigt for dem. Et land kan kun få handelsfordele på be-

kostning af et andet land. For at opnå målet om overskud blev landene af merkantilister rådet til, at fast-

sætte strenge begrænsninger på importen og i stedet selv producere substitutter. Eksporten og handels-

overskuddet skulle maksimeres153.  

Imperialisme ca. år 1870 - 1914  

 

Imperialismen kommer fra det latinske ord imperium og betyder ”kommandoens højeste myndighed”154. 

De europæiske lande lavede i den imperialistiske tid kolonier i mange af de afrikanske lande for at ud-

nytte deres ressourcer. Den traditionelle imperialisme var bundet op på merkantilismen og den tidlige 

kapitalisme.  

 

Den klassiske marxisme er præget og inspireret af de erfaringer Europa havde gjort sig. Marx udarbej-

dede en forståelse for den asiatiske produktionsmodel, som var baseret på fraværet af privat ejendomsret 

og kombinationen af landbrug og fremstillingsvirksomhed i de enkelte landbyer i Kina og Indien155.  
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Både indiske og kinesiske byer var baseret på unioner af landbrug og fremstilling, som gjorde hver 

landsby til et selvforsynende og selvstændigt mikrokosmos, som var afskåret fra omverdenen, og allige-

vel i stand til at servicere landsbyen trods en tilstand af stagnation. Det så her ud til, at Marx forsøgte at 

foreslå, at det asiatiske samfund ikke besad nogen indre ændringsmekanisme, som havde udviklet sig i 

det europæiske samfund - at den asiatiske produktionsmåde ikke skabte betingelserne for dens styrke, 

og dermed kunne en ydre kraft i form af engelsk kolonialisme og imperialisme ødelægge den asiatiske 

tilstand, og etablere grundlaget for den vestlige kapitalisme.  

 

Det blev noteret, at den europæiske udvidelsesproces, og integrationen af Kina og Indien i verdensmar-

kedet førte til en to-vejs proces, hvor ikke kun Asien blev afhængig af Europa, men Europa samtidig 

blev afhængig af Asien. Kontrollen over indiske markeder ved hjælp af den britiske kapital blev opnået 

gennem udgifter til beskyttelsesforanstaltninger og nødvendigheden af, at give Indien et kommunikati-

onssystem og et netværk af jernbaner. Dermed skabte den nødvendige strøm af kapital fra storbyen til 

kolonierne en negativ betalingsbalance.  

 

Marx forståelse af dialektikken af den historiske udvikling peger på den ultimative modsigelse af kolo-

nihandlen. Marx dialektiske156 analyse realiserede de interne strukturelle spændinger i det kapitalistiske 

samfund. Marx diskuterede senere den overordnede økonomiske fordel som briterne høstede fra Indien, 

han kom med en kompleks teori som lå langt fra den man havde forventet om at der var udnyttelse.    

  

Marx argumenterede dermed at den britiske administrationsomkostning ved Indien oversteg den ind-

komst der kom fra Indien. Dermed var indtægterne fra Indien mindre end omkostningerne ved at admi-

nistrere og indsamle dem. 

Adam Smith 1723 – 1790 Absolutte fordele    

Adam Smith, også kaldet den økonomiske liberaliserings fader, udfordrede den merkantilistiske tanke-

gang, der ellers prægede den økonomiske tankegang fra 1500-tallet og frem til 1800-tallet. Adam Smith 

gjorde især indsigelse mod den merkantilistiske opfattelse af, at den globale velstand var afhængig af 

handelen og omfanget af handelen og guldbeholdningen. Et lands rigdom er efter hans opfattelse mere 

bestemt af dets evne til at producere varer, altså produktiviteten.  
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Adam Smith argumenterede for, at udenrigshandel var baseret på, at et land eksporterer de råvarer som 

det kunne producere til en lavere omkostning end dets handelspartnere. Med overskuddet fra salget af de 

varer som landet var mest effektive til at producere, kunne de importere de varer, som de var mindre 

gode til at producere, eller ikke kunne producere157. 

  

Gensidige handelsfordele opstår hvis hvert land specialiserer sig i produktionen, og eksporterer det pro-

dukt hvor landet har en absolut fordel. På denne måde mente Adam Smith at et lands ressourcer ville 

blive anvendt mest effektivt.     

 

Absolutte fordele kan illustreres ved hjælp af nedenstående matrix. Her er der to lande, Danmark og 

England. Matrixen viser arbejdsproduktiviteten i de to lande ved fremstillingen af bacon og klæde. Ek-

semplet er meget simplificeret, idet omkostningerne er ens, det vil sige at løn svarer til dagløn i det på-

gældende land, valuta-, og handels- og transportomkostninger er ens, kun varer handles. 

Det ses, at Danmark producerer mindre klæde i løbet af en arbejdsdag end England, mens Danmark 

producerer mere bacon end England. Dermed har Danmark en absolut fordel i produktion af bacon, hvor 

Englands absolutte fordel ligger i produktion af klæde158.   

 

Produktion pr. mand pr. dag  

               Ingen samhandel       Frihandel og specialisering 

 Klæde Bacon Klæde Bacon 

Danmark 10 m 8 kg 0 m 16 kg 

England 12 m 4 kg 24 m 0 kg 

Samlet  22 m 12 kg 24 m 16 kg 

 

Vælger Danmark og England kun at fremstille den vare, hvor de har en absolut fordel, vil de opnå en 

specialiseringsgevinst. Når der på samme tid flyttes en mand i de to lande ved at klædeproduktionen 

opgives i Danmark, og den mand der arbejder der, flyttes over i baconproduktionen, og der ses bort fra 

omstillingsomkostninger, vil klædeproduktionen i England stige med 12 – 10 = 2 m, og tilsvarende vil 

baconproduktionen i Danmark stige med 8 – 4 = 4 kg159. Adam Smith gjorde her gældende, at fri handel 
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ville føre til specialisering, således at varer ville blive produceret der hvor produktiviteten er størst, og 

omkostningerne lavest. Dermed ville fri konkurrence landene i mellem sikre produktion til den laveste 

omkostning, på samme måde som konkurrencen fungerede inden for det enkelte land.    

David Ricardo 1772 – 1823 : Komparative fordele  

Teorien om absolutte fordele var meget simpel, men efterlod alligevel plads til mange spørgsmål. Blandt 

andet, hvad hvis et land har absolutte fordele i produktionen af alle råvarer. Vil et land da ophøre med at 

handle? I forsøget på at besvare disse spørgsmål blev konceptet om de komparative fordele udviklet 

først af Robert Torrens i det tidlige 19. århundrede, og efterfølgende videreudviklet af David Ricardo.  

Teorien om komparative fordele fastsætter at et land med absolut fordel i begge varer skal specialisere 

sig i produktionen og eksporten af den vare, hvor landets relative fordel er størst. Forbruget af den an-

den vare vil blive opfyldt ved at importere det fra et andet land, som til gengæld bør specialisere sig i at 

producere den vare, hvor det andet lands relative fordel er mindst.  

For at illustrere dette kan der ligeledes anvendes en matrix. 

  

Produktion pr. mand pr. dag  

 Klæde Bacon Byttepriser 

Danmark 16 m 8 kg 
1 meter klæde for 8/16 =0,5 kg bacon 

1 kg bacon for 16/8 = 2 m klæde 

England 12 m 4 kg 

1 meter klæde for 4/12 = 1/3 kg bacon 

1 kg bacon for 12/4 = 3 meter klæde 

 

 

Danmark har en absolut fordel i at fremstille begge varer, dog er Danmark ikke lige meget bedre i pro-

duktionen af de to varer. Det ses, at Danmark er 33 % bedre i produktionen af klæde, og 100 % bedre i 

produktionen af bacon. Dermed opstår der en forskel i den relative produktivitet, denne er forklaringen 

på, at de to lande vil kunne opnå en fordel ved at handle med hinanden.  

 

Det ses at England er mindre dårlig til at producere klæde end bacon i forhold til Danmark, og hvis de 

specialiserer sig i klæde vil de med fordel kunne handle med Danmark. De bør derfor specialisere sig i 

klæde jf. tabellen ovenfor. Danmark bør holde sig til at producere bacon, da de her er særlig effektive160.   

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at landene kan specialisere sig i at producere den vare de er 

bedst til ved frihandel. Dermed opnås højere vækst og større forbrug, da specialiseringen vil sørge for, 
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at der bliver produceret mest muligt på den mest effektive måde. Ved protektionisme vil denne udvik-

ling ikke opstå, da landene ikke har mulighed for at importere den vare, hvor deres absolutte fordel er 

mindst eller at kunne eksportere den vare hvor deres absolutte fordel er størst.     

Karl Marx og merværdien    

Karl Marx var nok den mest betydningsfulde af alle fortalere for den socialistiske teori. Marx politiske 

engagement nåede et højdepunkt med udgivelsen af det kommunistiske manifest i 1848. Marx mente at 

kapitalismen måtte afskaffes, hvis man skulle afskaffe den enorme ulighed der på daværende tidspunkt 

prægede Europa161. Marx mente dermed, at socialister var humanister, der var retmæssigt forarget over 

den hårde udnyttelse som den tidlige kapitalisme indeholdt.   

 

Drivkraft i Marx’s forfatterskab var derfor en teoretisk analyse af kapitalismens udviklingstendenser for 

at afdække hvorledes udbytningen fandt sted. Marx’s inspirationskilder var de to ovenstående teoretike-

re Adam Smith og David Ricardo. Begge var de repræsentanter af den klassiske politiske økonomi. 

Marx valgte at tilslutte sig tankegangen om at handel eller vareudveksling er en udveksling af ækviva-

lenter162.  

 

Merværdi 

Som vist ovenstående under Adam Smith og David Ricardo har al produktion en bytteværdi. Det vil 

sige, at varen har en markedspris, som er den pris, der er produceret, så varen kan sælges på markedet 

og ikke anvendes til selvforsyning. Den producerede bacon kunne byttes for klæde. For klarhedens 

skyld lægges der ud med et eksempel på bytte- og brugsværdi.  

 

En spand har en brugsværdi, for den person som skal bruge den, og en bytteværdi for den person der 

sælger den. Ved salget realiseres dens bytteværdi og køber får brugsværdien. Når spanden tages i brug 

vil dens bytteværdi forsvinde lidt efter lidt. Dermed er det ikke muligt, både at være i besiddelse af byt-

te- og brugsværdien. Bytteværdien er fastgjort til brugsværdien, da en given genstand ikke har en bytte-

værdi, hvis den ikke har en brugsværdi163. Med andre ord, ingen vil bytte sig til noget de ikke kan bruge. 

 

Marx tog udgangspunkt i denne sondring for, at vise at kapitalisterne var ligeglade med hvad de produ-

cerede, da kapitalisternes eneste interesse var, at få et afkast af den investerede kapital, med andre ord, 

mere bytteværdi ud af produktionen end kapitalisten havde brugt på produktionen. På baggrund af den-
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ne sondring opstod spørgsmålet om hvad er bytteværdi? Og hvorfor er nogen ting dyrere end andre? og 

hvordan opstår profit egentlig?  

 

Hvordan kan det være at en sten der samles op på stranden er værdiløs, mens en diamant er meget vær-

difuld? 

  

Den klassiske økonomi havde allerede givet Marx svaret på dette spørgsmål. Diamanter er dyre, fordi 

der er lagt meget arbejde i at finde dem, hvorimod stenen fra stranden er lige til at samle op. Dermed er 

det den mængde af arbejdstid der er anvendt i produktionen, der bestemmer et produkts bytteværdi164. 

Det var her, at Marx tilknyttede sin grundtanke om at vareudveksling var en udveksling af ækvivalenter. 

I de ovenstående eksempler med bacon og klæde sker der en udveksling af varer med samme byttevær-

dier. 

 

Det kapitalistiske samfund var ifølge Marx et markedssamfund hvor produktion er produktion af bytte-

værdi, som beskrevet ovenstående. Her ses der en forskel fra tidligere samfundsformer. Denne nye sam-

fundsform kunne forklare fænomener, som kun var synlige i det moderne samfund, nemlig at alt gøres 

til en vare, at alt og alle har en pris. Da alle varer kan sammenlignes ved deres indhold af den mængde 

af arbejde, der er lagt i produktionen, kan varens værdi måles ud fra en bestemt vare, nemlig penge. 

Dermed udgør penge den almene ækvivalens, dermed forsvinder alle forskelle mellem varernes brugs-

værdier. Dermed får den mængde af arbejde, der er langt i produktionen af en vare en pris, som er pen-

ge.  

 

Denne observation var dog ikke en der gav et svar på det politiske spørgsmål Marx stillede til kapitalis-

men. Nemlig spørgsmålet om, hvordan det kan være, at det kapitalistiske samfund ikke kun producerer 

varer, men samtidig reproducerer den sociale ulighed og udbytning, og endda bidrager til at øge denne 

ulighed. Marx så det som et stort problem, at kapitalismen bidrog til at øge denne ulighed. Marx mente 

at formålet i det kapitalistiske samfund er, at produktionen skal skabe den størst mulige profit og bytte-

værdi af den oprindelige investering. Det vil sige, at kapital er penge, der bliver sat i produktion kun 

med det formål, at skabe størst muligt afkast eller profit.  

 

Dermed fandt Marx frem til svaret på det politiske spørgsmål om, at den proletarisering som det kapita-

listiske samfund medførte, skyldes, at de der har kapital til at investere bliver rigere, hvor dem der ingen 
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kapital har, bliver fattigere165. Dette besvarer dog ikke hvordan kapitalisten får en profit eller værditil-

vækst.  

 

Hvor kommer merværdien så fra? Fra arbejdet. Alt i markedssamfund er varer og dermed bliver arbejde 

ligeledes en vare, men da kapitalisten betaler for denne vare, står han stillet som før. Marx fandt frem til 

at arbejdet skaber merværdi i det at arbejde kan købes på arbejdsmarkedet, og dens værdi er bestemt af 

den mængde arbejde der indgår til at producere en vare. Arbejde har som alle andre produkter både en 

brugs- og en bytteværdi166.   

 

Marx analyserede og identificerede flere af kapitalismens udviklingstendenser, blandt andet at kapita-

lismens produktion i samfundet aldrig ville være i balance, men være præget af finansielle kriser. En 

jævn udvikling i økonomien vil være afsløret af stagnation, kriser og atter begyndende fremgang. Sam-

fundet vil være ustabilt, og befolkningen vil blive kastet frem og tilbage mellem arbejde og arbejdsløs-

hed.  

 

Kapitalen vil stadig være afhængig af dynamisk ekspansion af at kunne kompensere for sin manglende 

stabilitet. Der skal findes nye varer, nye former for udbytning, nye produktionsmåder samt nye marke-

der. Marx mente, at ustabiliteten skyldtes det anarki der prægede produktionen i søgen efter profitmak-

simering, og ved tab som man ville forsøge at skubbe over på andre. Marx mente, at opgøret med kapi-

talismen var et opgør med indretninger af produktionen og frigørelse af økonomien, af de menneskelige 

udviklingspotentialer fra kapitalens tvang.167 Dermed bliver man holdt fast i sin sociale klasse, som man 

ingen mulighed har for at gøre op med, og dette kritiserede Marx, kapitalismen samt Adam Smith og 

David Ricardo meget for.   

Rudolf Hilferding 1877 - 1941 

Hilferding var en marxistisk teoretiker af imperialismen, og hans store arbejde med finanskapital har 

vist sig, at være en af de mest indflydelsesrige tekster i hele den marxistiske politiske økonomis historie. 

Finanskapitalen er fremmed-kapital, der for eksempel ydes af en bank eller kreditinstitution til at styrke 

en virksomheds kapitalgrundlag. Den fundamentale tese i finanskapitalen er, at koncentrationen i kapita-

len ændrer den kapitalistiske konkurrencestruktur og letter fremkomsten af kartellets mulighed for at 

prisfastsætte. Hilferding mente dermed, at kapitalismen ville resultere i monopoler der kunne tage mo-

nopolpriser. Hilferding undersøgte koncentrationen af finanskapital og reduktionen af antallet af virk-
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somheder, der var involveret i produktion og udvikling. Han konkluderede at kapitalen ville blive kon-

centreret om enkelte store virksomheder eller monopoler, som ville stå for størstedelen af udbuddet.   

 

Hilferding identificerede tre stadier i kapitalismens historie,  

1. ågerkarl168 kapital,  

2. industriel kapital og  

3. finanskapital,  

hvor sidstnævnte var karakteriseret ved monopolistisk kapital, og et skifte fra konkurrence til kartelin-

dustri. Udøvelsen af imperialismen var uundgåelig, han argumenterede, at finanskapital søgte at etablere 

det størst mulige territorium for at levere beskyttende toldtariffer for at underminere udenlandsk konkur-

rence, og udnytte yderområderne.  

 

Hilferding troede på at indtrængning af kapital i et mindre udviklet land kunne være fordelagtigt, især i 

et tidligt stadie af opbygningen af infrastrukturen, men fordi denne kapital var målrettet udviklingen af 

råvarer til eksport til den industrialiserede verden, kunne der være et overskud i udlandet, som kunne 

resultere i økonomisk og politisk afhængighed.   

Del konklusion  

Først skal det konkluderes, at Marx forudsigelse om at kapitalismen vil destruere sig selv stadig lader 

vente på sig. Marx forudsigelse om, at kapitalismen vil resultere i mange finansielle kriser kan dog ikke 

modargumenteres. Europa samt USA har været præget af mange finansielle kriser. Kriserne er opstået i 

troen på, at den økonomiske vækst ville fortsætte, og udsving i konjunkturerne ikke lå lige rundt om 

hjørnet. Det skal tilføjes, at økonomer bygger deres økonomi op omkring det samfundsbillede de tror 

på169. Dermed kan man ikke sige, at kapitalisme er bedre end for eksempel socialisme. Valget træffes ud 

fra hvilke overbevisninger man som individ finder som værende den mest rigtige for en selv.  

 

Ricardos eksempel, hvor der lægges fokus på, at et land udnytter sine komparative fordele præger det 

verdensbillede vi har i dag, hvor landene handler meget med hinanden. Her mente Marx, at der ville 

opstå et klassesamfund, hvor det er meget svært at bryde ud fra sin klasse, da det kapitalistiske samfund 

vil sørge for at man bliver holdt fast. Dermed vil de lande som har en komparativ fordel i at producere 

landbrugsprodukter, tekstiler osv. blive fastholdt i produktionen af disse varer, og vil ikke udvikle Sig 

på andre områder. 
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Men hvorfor lave om på at producere det man er bedst til? Hvis der aldrig produceres andet end for ek-

sempel bananer, vil der aldrig blive fundet frem til at landet eventuelt skulle være meget bedre i produk-

tion af en alternativ vare. Det er tidligere blevet antaget, at alle handler rationelt, dermed kan der argu-

menteres for, at de lande som ikke er tilfredse med at producere for eksempel bananer, vil høre op med 

at producere bananer, og dermed starte med at lave det de er mere effektive til. Hvis dette støttes af en 

lovgivning, der sørger for at lette adgangen til markederne, burde det ikke være noget problem, at træde 

ind på et nyt marked, med mindre de nye udbydere på markedet bliver mødt af handelsbarrierer, når de 

forsøger at trænge ind på  for eksempel det europæiske marked. 

 

Nedenstående vil der blive set nærmere på hvordan et åbent og lukket marked ser ud, samt hvordan en 

vare bliver påvirket når der pålægges told. Der vil inden denne gennemgang blive set på hvad det øko-

nomiske mål er for et marked, hvilken markedsform stræbes der efter, og hvorfor.    

Kapitel 6– International handel - Markedsformer 

Fuldkommen konkurrence 

I et marked præget af konkurrence er der mange små virksomheder og efterspørgere170. For at der er tale 

om fuldkommen konkurrence skal der være opfyldt 4 betingelser.  

1. Virksomhederne producerer homogene produkter eller standardvarer, dvs. at de produkter virk-

somhederne sælger er perfekt substituerbare for forbrugerne.  

2. Hverken virksomheder eller forbrugerne kan påvirke prisen på markedet.  

3. Ingen adgangsbarriere eller exitbarriere, dermed kan virksomhederne frit træde ind og ud af 

markedet. Uden nogen former for lovmæssige eller omkostningsmæssige barrierer ved etable-

ringen. Etableringsretten er afgørende for hvordan priser, mængde og profit udvikler sig.   

4. Både virksomhederne og forbrugerne har perfekt information.  

 

Ingen markeder opfylder alle 4 betingelser. Sagt med andre ord er fuldkommen konkurrence noget der 

kun eksisterer i teorien, dog kan konkurrenceformen være med til at beskrive mere realistiske markeder, 

og give en ledetråd for tilrettelæggelsen af den økonomiske politik.  
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Monopol  

Monopol ses hvis der i et marked kun er en udbyder af en vare eller ydelse, hvorfor forbrugerne ikke har 

adgang til substituerbare produkter. Monopol er modsat fuldkommen konkurrence. Som udgangspunkt 

er det ikke i samfundets interesse at havet et monopol, da et monopol medfører et dødvægtstab. Død-

vægtstab er tabet i det totale overskud som konsekvens af et indgreb på markedet. Monopoler kan have 

forskellige former for adgangsbarriere, som dermed forhindrer andre udbydere i at komme ind på mar-

kedet, og få en del af monopolistens profit. Årsagerne kan være lovmæssige grundet eneadgang til en 

særlig viden eller et særligt råstof, markedsmæssige samarbejder eller stordrift fordele, der af omkost-

ningsmæssige grunde gør eneudbud naturligt, også kaldet naturlig monopol171.  Disse kan for eksempel 

være strukturelle adgangsbarrierer i form af egenskaber ved markedet, der gør det vanskeligt for andre 

virksomheder at få adgang.      

Efficiens  

Først fastsættes hvordan den økonomiske velfærd i samfundet skal måles. I dette eksempel måles den 

efter forbruger- og producentoverskuddet, hvor summen af disse udgør det totale overskud.  Dette øn-

skes så stort som muligt, uden fremkomsten af et dødvægtstab.  

 

 Forbrugeroverskud, fremgår af figur 1 nedenfor og udgør det areal som ligger over P og under 

efterspørgselskurven. Forbrugeroverskuddet defineres som;  

o Den nytte som køber modtager ved at anskaffe varen - omkostningerne ved at deltage i 

markedet   

 Producentoverskuddet, fremgår af figur 1 nedenfor og udgør arealet under P og over udbudskur-

ven, Producentoverskuddet kan defineres som: 

    Den værdi som sælger modtager fra køber – de omkostninger sælger har ved at deltage i 

markedet.    

 Total overskuddet, fremgår ligeledes af figur 1 og er det samlede areal af forbruger- og produ-

centoverskuddet.  Det totale overskud defineres ved;  

o Den nytte som køber modtager ved at anskaffe varen – omkostningerne ved at deltage i 

markedet + den værdi som sælger modtager fra køber – de omkostninger sælger har ved 

at deltage i markedet.  
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Hvis en fordeling af ressourcerne maksimerer det totale overskud og der ses en ligevægt som i figur 1, 

siges det, at fordelingen udviser efficiens. Hvis en fordeling ikke er efficient, er der nogle gevinster fra 

handlen mellem køber og sælger, som ikke er blevet realiseret. Efficiens er defineret som en ressource 

allokering der maksimerer det samlede overskud af alle samfundets aktører.  Det handler dermed om, at 

få mest muligt ud af markedet. Dermed kan et samfund få mest muligt ud af sine knappe ressourcer, 

hvis de allokerer dem så det totale overskud er maksimalt.   

 

I figur 1 ses et forbruger og producent overskud i et marked i ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. 

Når der opstår en ligevægt opnår vi efficiens. Ved en ligevægt er alle potentielle gevinster ved udveks-

ling af en vare realiseret. Dette opstår kun under fuldkommen konkurrence, dermed er fuldkommen 

konkurrence forudsætningen for at opnå efficiens.  

 

 

Del konklusion 

Ovenstående blev det konkluderet at der kun opnås efficiens under fuldkommen konkurrence. Det blev 

også fastslået, at fuldkommen konkurrence kun er noget der findes i teorien, dermed må målet alt andet 

lige være, at komme så tæt på en markedsform, der er så tæt på fuldkommen konkurrence som muligt 

for derigennem at maksimere det totale overskud og minimere dødvægtstabet.  

 

Der vil nu blive set på hvordan det totale overskud i markeder med og uden frihandel fordeler sig, samt 

hvordan det totale overskud fordeles når der pålægges told.   
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Ligevægt uden international handel172  

 

Figur 1: 

 

Ovenstående figur viser et lukket marked uden nogen former for handel med aktører uden for markedet. 

Det ses, at den indenlandske pris P tilpasser sig den udbudte mængde M, der udbydes af de hjemlige 

producenter, samt den mængde der efterspørges af de indenlandske købere i et marked uden handel. 

Forbrugeroverskuddet173 ses ud fra den trekant der bliver dannet mellem P linjen og efterspørgselskur-

ven. Producentoverskuddet174 er den trekant, der ligger under forbruger overskuddet, og som dannes af 

udbudskurven og P linjen.  

 

Summen af forbruger- og producentoverskuddet måler den totale velfærd som køber og sælger modta-

ger i markedet, når der ikke finder handel sted. Når der ikke finder handel sted tilpasser prisen sig med 

den indenlandske udbud og efterspørgsel, og derfor opstår der en ligevægt.        

Import og eksport  

Der vil nu blive set på hvordan frihandel påvirker økonomien for import- og eksportlandet. Der vil 

ydermere blive set på effekterne af at pålægge en told. Vurderingen vil ske ud fra påvirkningen på for-

bruger- og producentoverskuddet samt den totale velfærd.   

  

For at kunne vurdere gevinst og tab ved handel med andre lande skal prisen på verdensmarkedet fastsæt-

tes. På denne måde kan det vurderes om prisen på det indenlandske marked er konkurrencedygtig.  
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 Den fordel sælgeren opnår ved at deltage i markedet. Overskuddet beregnes ud fra den mængde en sælger 

modtager for et givent gode minus sælgers omkostninger.  
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Prisen på det indenlandske marked sammenlignes med prisen på et lignende gode i andre lande. Derefter 

tages gennemsnittet af priserne og på denne måde fastsættes prisen på verdensmarkedet.  

Producerer EU for eksempel lamper til en højere pris end prisen på verdensmarkedet bør de importere 

denne vare, hvorimod hvis EU producerer varen til en lavere pris end prisen på verdensmarkedet bør de 

eksportere. Nedenstående vil der blive set på følgerne af at et land importerer eller eksporterer.   

Tab og gevinst ved import175  

Dette eksempel vil tage udgangspunkt i den situation hvor EU’s pris på lamper ligger over prisen på 

verdensmarkedet, og det vil alt andet lige være økonomisk fordelagtigt for EU at importere lamper. Ne-

denstående figur viser, at den hjemlige - her EU’s udbudte mængde - er mindre end den hjemlige efter-

spørgsel. Dermed må der importeres for at dække den europæiske efterspørgsel. Den vandrette linje 

viser prisen på verdensmarkedet, og den udbudte mængde på verdensmarkedet  

 

 

Der vil nu blive set på gevinsten og tabet ved handel, da det ikke kan komme alle til gode. Dvs. ikke alle 

aktører vil drage fordel af at indføre handel, da åbningen af et marked, alt andet lige vil medføre en pris-

stigning eller et prisfald. Når handlen tvinger den europæiske pris ned, opnår de europæiske købere en 

fordel. De europæiske producenter ender med at tabe, da de alt andet lige vil afsætte mindre eller være 

nødsaget til at sætte prisen ned. Når den europæiske pris falder til det samme som prisen på verdens-

markedet er køberne som sagt bedre stillet. Det totale overskud stiger med området D, dette viser at 

handel medfører en stigning i et lands økonomiske velfærd. Ændring i forbruger- og producentover-

skuddet måles ved størrelsen af gevinsten og tabet ved handlen.  
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Før der blev indført handel så vi, at forbrugeroverskuddet udgjorde trekanten A, og forbruger overskud-

det er områderne B + C, og det totale overskud var områderne A+B+C sammenlagt. Indføres handel er 

forbrugeroverskuddet A+B+D. Producentoverskuddet er området C og det totale overskud er 

A+B+C+D. Disse velfærds beregninger viser hvem der er vinderne, og hvem der er taberne i et land 

med import.  

 

Køberne drager fordel fordi forbrugeroverskuddet stiger med områderne B+D. Dermed vil de europæi-

ske købere få en fordel når der importeres, da de nu skal betale en lavere pris. 

Sælger bliver dårligere stillet, dette ses ud fra producentoverskuddet hvis område B er blevet mindre. 

Dette betyder at de europæiske producenter af lamper bliver dårligere stillet når EU vælger at importere 

lamper.  

 

Da gevinsten som de europæiske købere får, overstiger de europæiske sælgeres tab, og det totale over-

skud ved importen stiger med området D er det fordelagtigt at importere.  

Ud fra denne analyse kan der drages to konklusioner176:  

- Når et land tillader handel og derigennem bliver importør af et gode stilles de indenlandske for-

brugere bedre, og de indenlandske producenter bliver dårligere stillet.  

- Handlen får den økonomiske velfærd til at stige i den forstand at vindernes gevinst overstiger 

tabernes tab.         

Tab og gevinst ved eksport   

Nedenstående figur viser et marked hvor prisen før handel tillades, er lavere end prisen på verdensmar-

kedet. Når EU vælger at indføre fri handel vil den europæiske pris stige til det samme som prisen på 

verdensmarkedet. Ingen af de europæiske sælgere vil efter handlens indførsel acceptere en pris, der er 

lavere end prisen på verdensmarkedet, og ingen europæiske købere vil acceptere en pris, der er højere 

end prisen på verdensmarkedet. Dermed vil den europæiske pris tilpasse sig, og nu være lig med prisen 

på verdensmarkedet. Dette skaber en uligevægt mellem det europæiske udbud og den europæiske efter-

spørgsel.  

 

Da det europæiske udbud på lamper nu er større end den europæiske efterspørgsel kan landet eksportere 

den overskydende mængde. Ved at eksportere, vil det overskud, der før var i markedet blive til en lige-

vægt, da der grundet indførslen af handel er tilføjet en ekstra deltager til markedet, nemlig resten af ver-

den.  
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Som i det ovenstående eksempel vil der blive set på gevinsten og tabet af forbruger- og producentover-

skuddet for at kunne vurdere en eventuel velfærdsgevinst.  

 

Før handlen indføres er prisen justeret til at balancere med det europæiske udbud og efterspørgsel. For-

brugeroverskuddet er det område der ligger mellem efterspørgselskurven og prisen-inden-handel, lig 

med området A+B. Producentoverskuddet er området mellem udbudskurven og prisen-inden-handel, lig 

med området C. Det totale overskud før handel er summen af forbruger- og producentoverskuddet, 

A+B+C.  

 

Efter handlen indføres, stiger den europæiske pris til det samme som prisen på verdensmarkedet. For-

brugeroverskuddet fremgår nu af området A. Producentoverskuddet fremgår af områderne B+C+D. Det 

totale overskud er forbruger- og producentoverskuddet sammenlangt.  

 

Velfærdsberegningerne viser hvilke aktører der vinder, og hvem der taber velfærd ved eksporthandlen. 

Europa drager fordel fordi producentoverskuddet stiger med områderne B+D. Køberne, de lande EU 

eksporterer til, er dårligere stillet fordi forbrugeroverskuddet bliver mindre med området B. Europas 

fordele overstiger dog købers tab med området D, dermed stiger det totale velfærd ved eksporten.       
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Told177  

Told er en afgift der kan pålægges importerede varer. En told kan pålægges på to måder, enten i form af 

en styktold, dvs. en told der pålægges hver enhed, eller som en procent told dvs. en procentsats af varens 

værdi.  

 

Told er kun relevant i de situationer hvor en aktør er interesseret i at importere. Der vil nu blive set på 

velfærdseffekten i et marked med og uden told. Nedenstående figur viser et givent marked uden fri han-

del, her er den indenlandske pris lig med prisen på verdensmarkedet. Pålægges der en told vil dette re-

sultere i, at prisen på det importerede gode vil blive højere end prisen på verdensmarkedet. Indenlandske 

udbydere der konkurrerer med det importerede gode, kan nu sælge deres gode for den samme pris som 

på verdensmarkedet plus den told der lægges på af hjemlandets stat. Dermed stiger prisen på godet, både 

det importerede og den indenlandske. Dermed ender prisen stort set på det samme niveau som hvis 

handlen aldrig havde fundet sted.  

 

Ændringen i prisen påvirker indenlandske køberes og sælgeres adfærd. Når tolden medfører en prisstig-

ning vil den indenlandske efterspørgsel alt andet lige blive reduceret. Tolden reducerer ligeledes den 

importerede mængde, og dermed rykkes det indenlandske marked tættere på den ligevægt der sås før 

handel blev indført.  

 

Der vil nu blive set på gevinsten og tabet ved pålæggelse af en told. Tolden medfører som allerede 

nævnt en prisstigning i import landet, dette medfører at indenlandske sælgere bliver stillet bedre og in-

denlandske købere stilles dårligere. Staten vil øge sine indtægter da told tilfalder statskassen.  

 

Der vil igen blive set på ændringerne i forbrugeroverskuddet, producentoverskuddet samt hvilken effekt 

tolden har på statens indtægter, for at vise hvem der får en gevinst, og hvem der taber ved pålæggelse af 

told.  

 

Inden pålæggelse af tolden var den indenlandske pris lig med prisen på verdensmarkedet. Forbruger-

overskuddet er området mellem udbudskurven og prisen på verdensmarkedet. Overskuddet ses af områ-

derne A+B+C+D+E+F.  

Producentoverskuddet er området mellem efterspørgselskurven og prisen på verdensmarkedet. Over-

skuddet udgøres af området G. Da der endnu ikke er pålagt en told er statens indtægter 0.  
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Det totale overskud, udgøres af summen af forbrugeroverskuddet, producentoverskuddet samt statens 

indtægter. Dette fremgår også af områderne A+B+C+D+E+F+G.  

 

Så snart staten indfører en told stiger den indenlandske pris fra at ligge på det samme, som prisen på 

verdensmarkedet til en pris der er lig med prisen på verdensmarkedet plus told-satsen. Efter pålæggelse 

af tolden udgør forbrugeroveroverskuddet herefter området A+B. Producentoverskuddet udgør herefter 

C+G, dermed stiger producent overskuddet med området C. Statens indtægter, udgøres af mængden af 

efter-told-import gange summen af tolden, dette fremgår af området E. 

 

Det totale overskud udgør efter pålæggelse af tolden af områderne A+B+C+E+G. For at kunne fastlæg-

ge den totale velfærdseffekt af tolden, tilføjes ændringerne i forbrugeroverskuddet, producentoverskud-

det og ændringerne i statens indtægter. Det ses, at det totale overskud i markedet stiger med områderne 

D+F. Dette falder i det samlede overskud som et dødvægtstab178.  

 

Ud fra ovenstående kan der uddrages følgende 2 effekter179.  

- Told medfører en prisstigning, dermed kan indenlandske producenter tage en højere pris end den 

på verdensmarkedet. Som resultat af dette opmuntres de til at producere mere.  

- Tolden forhøjer den pris som indenlandske købere skal betale og dermed vil de indenlandske 

forbrugere alt andet lige reducere deres forbrug.  

 

Området D repræsenterer dødvægtstabet af overproduktionen og området F repræsenterer dødvægtstabet 

for underproduktionen. Det totale dødvægtstab ved told er summen af de to trekanter D og F.   
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Del konklusion 

Med fokus på, at den mest optimale markedsstruktur er fuldkommen konkurrence kan det ud fra oven-

stående konkluderes, at denne markedsform ikke blev opnået, hverken ved hjælp af import eller eksport.  

Det blev  udledt at forbruger overskuddet blev forøget ved import og reduceret ved eksport, da prisen på 

godet blev højere grundet stigningen i efterspørgslen. Producentoverskuddet blev ved eksport større, da 

producenten fik et større marked at afsætte sine produkter på. Ved importen blev producentoverskuddet 

mindre da importen medførte et fald i prisen grundet den øgede udbudte mængde.  

 

Ved pålæggelse af told på importvarer medfører tolden en prisstigning. Prisstigningen stiller de inden-

landske købere dårligere, idet de skal betale mere for en given vare. Efter pålæggelse af tolden, blev det 

udledt at forbrugeroverskuddet bliver mindre men producentoverskuddet bliver større med området C. 

Efter indførelse af tolden opstår der et dødvægstab som fremgår af områderne D og F, dermed sker der 

et fald i det totale overskud som der ikke blev set  under importen og eksporten. Ud fra dette kan det 

konkluderes, at ved pålæggelse af told bliver målet om fuldkommen konkurrence og efficiens ikke op-

nået, men i stedet får vi et dødvægtstab som ingen af parterne får gavn af.  

Kapitel 7 - Komparativ juridisk og retsøkonomisk analyse 

Ovenstående økonomiske gennemgang blev foretaget med det formål, at afhandlingens sidste del skal 

indeholde en retsøkonomisk analyse, som skal sættes i relation til afhandlingens juridiske del. Dermed 

skal ovenstående økonomiske del tjene som et redskab, der giver en bedre forståelse for de samfunds-

mæssige problemer det kan give, hvis anti-dumping told anvendes protektionistisk.  

 

I kapitel 5 blev der redegjort for forskellige klassiske økonomer og deres tankegange samt den tids øko-

nomiske tankegange der prægede Europa. Merkantilismen fokuserede på overskud på handelsbalancen, 

hvilket er et mål der stadig stræbes efter i dag. Under imperialismen var der stadig fokus på overskud på 

handelsbalancen. Flere europæiske lande valgte derfor, at etablere kolonier i dele af Afrika og Asien, for 

at kunne udnytte deres ressourcer. Der var dog en række omkostninger ved kolonierne og indtjeningen 

herfra kunne ikke altid overstige omkostningerne. Der var dermed stor fokus på udenrigshandlen, hvil-

ket stadig dyrkes i nutidens økonomiske struktur.  
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Adam Smith gjorde op med merkantilismen, som fokuserede på at al handel skulle foregå i ædelmetal-

ler. Smith sagde, at landene skulle eksportere de varer, hvor landet havde sin absolutte fordel og impor-

tere de varer de var mindre gode til at producere.    

 

David Ricardo byggede videre på denne teori, da han stillede spørgsmålet, hvad hvis et land har en ab-

solut fordel i begge varer? Ricardo fandt frem til, at et land skal producere den vare, hvor deres absolut-

te fordel er størst og importere den vare hvor deres absolutte fordel er mindst.  

 

Adam og Ricardo argumenterede dermed for, at landene skulle udnytte deres komparative fordele gen-

nem frihandel. Dette lyder fornuftigt, men Karl Marx var ikke helt enig, da Marx mente, at specialise-

ring ville resultere i, at landene vil blive fastholdt i deres aktuelle tilstand og derfor ikke udvikle sig rent 

økonomisk. Marx blev bakket op af Hilferding der mente, at kapitalisme ville resultere i monopoler og 

karteller. Denne påstand kan der argumenteres for kan være delvis rigtig, men ved at regulere dette gen-

nem lovgivning kan fremkomsten af monopoler og karteller blive begrænset.  

 

Derefter blev der redegjort for de to konkurrenceformer fuldkommen konkurrence og monopol. Det blev 

konkluderet, at der stræbes efter en markedsform der ligger sig så tæt på fuldkommen konkurrence som 

mulig, da det i praksis ikke er muligt, at opnå fuldkommen konkurrence. At fuldkommen konkurrence er 

den mest optimale markedsform blev udledt ud fra efficiens-kriteriet.  

 

Da det var fastsat, at der stræbes efter fuldkommen konkurrence, blev der set på effekten på velfærden 

af, at have et åbent marked med frihandel, hvor der kan importeres og eksporteres samt følgerne af at 

pålægge en told. 

 

Samlet kan det konkluderes, at pålæggelse af told medfører et dødvægtstab. Det betyder at markedet er i 

en tilstand, hvor det maksimale overskud ikke opnås gennem udnyttelse af komparative fordele. Med 

andre ord er markedet ikke efficient. 

 

Under den komparative juridiske analyse blev det konkluderet, at EU anvender bestemmelserne meget 

bredt til deres egen fordel. Som konsekvens af dette er EU flere gange i de ovenstående domsanalyser 

erklæret, at handle i uoverensstemmelse med deres forpligtelser under ADA.  

 

Effekten af EU’s adfærd for eksportørerne og for de europæiske forbrugere kan udledes på baggrund af 

afhandlingen økonomiske del. Hvor det på baggrund af Adam Smith og David Ricardos teori om udnyt-
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telse af komparative fordele udledes, at ved frihandel kan landene drage fordel af hinanden. Ydermere 

blev der draget den konklusion, at der kun kan opnås efficiens under fuldkommen konkurrence, hvilket 

taler for, at have så mange udbydere på et marked som muligt. Derudover blev det udledt, at ved pålæg-

gelse af told opnås et dødvægtsstab.  

 

Dødvægtstabet blev karakteriseret som et tab i den totale velfærd. Dermed går det tabt og hverken for-

bruger eller producenter får gavn af det. Når EU vælger at pålægge told på varer, for at beskytte de eu-

ropæiske producenter, taber de europæiske forbrugere og det europæiske marked bliver udsat for mindre 

konkurrence end ellers og målet om fuldkommen konkurrence opnås ikke.   
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Kapitel 8 – Samlet konklusion  

 

Som udledt under ovenstående domsanalyser udnytter EU de omhandlende artikler, henholdsvis artikel 

2 – konstatering af dumping og artikel 3 – konstatering af skade i Grundforordningen bredt. EU anven-

der endda bestemmelserne så bredt, at de i ovenstående domme fra WTO’s konflikthåndteringssystem 

blev erklæret, at handle i uoverensstemmelse med sine forpligtelser under ADA. Dermed kan det kon-

kluderes, at EU og DSB ikke anvender bestemmelserne ensartet.  En forklaring på EU’s brede anven-

delse af bestemmelserne kan bunde i den brede skønsbeføjelse, som det i afhandlingen blev udledt at 

bestemmelserne indeholder. I afhandlingen blev det dog pointeret, at skønsbeføjelsen ikke er uden be-

grænsninger jf. sagen Hot Rolled Steel, præmis 148 hvoraf det fremgår, at skønsbeføjelse ikke er uden 

begrænsninger, skønnet skal udøves på en afbalanceret måde, der er rimelig for alle parter, der berøres 

af antidumping undersøgelsen180.  

 

I de ovenstående domsanalyser blev EU flere gange erklæret, at handle i uoverensstemmelse med deres 

forpligtelser under ADA. Dette skete blandt andet i sagen WT/DS337/R om opdrættede laks fra Norge, 

hvor EU anvendte en nulstillingsmodel, som ikke kan konkluderes, at være afbalanceret eller rimelig for 

alle parter, der blev berørt af undersøgelsen.  

 

Det er nærliggende at antage, at EU anvender bestemmelserne til protektionisme og dermed bevidst 

pålægger told for at beskytte sine egne producenter. Tidligere i afhandlingen blev det fastsat, at EU er et 

veludviklet og moderne system med en høj grad af tillid. Der kan argumenteres for, at de fejl og mang-

ler der blev erklæret i dommene kunne være undgået, hvilket Panelet direkte påpegede i dommen 

WT/DS337/R om opdrættede laks fra Norge, at den skade som EU havde defineret ikke ville være fore-

taget af en rimelig undersøgelsesmyndighed.    

 

Afhandlingens økonomiske del belyste de økonomiske aspekter af problemstillingen. Her blev det ud-

ledt, at gennem frihandel og udnyttelse af komparative fordele kan landene gavne hinanden gennem 

import af de varer, hvor et andet land har deres absolutte fordele.  

Under den økonomiske del blev det ligeledes udledt at pålæggelse af told medfører et dødvægtstab. 

 

Dødvægtstabet er et tab i det totale overskud og forhindrer dermed muligheden for at kunne opnå effici-

ens. Det blev ydermere konkluderet, at pålæggelse af told på varer fra tredje lande medfører at den eu-
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ropæiske producent kan tage en højere pris og bliver dermed stillet bedre. Den europæiske forbruger 

bliver stillet dårligere, da de nu skal betale en højere pris. For eksportøren får det de konsekvenser, at 

varerne ikke kan afsættes på det europæiske marked, og de forhindres dermed i at komme ind på et af de 

største markeder i verden og afsætte deres varer. 

 

Udelukkelse af producenter hindrer målet om fuldkommen konkurrence, og samtidig hæmmes udvik-

lingen i og med de fraværende producenter ikke kan stimulere konkurrencen.  

  

Det skal ikke udelukkes, at EU kan have andre motiver ud over protektionisme, da dette vil kræve yder-

ligere undersøgelser, men noget peger på, at EU forsøger at forhindre produkter fra tredjelande at kom-

me ind på det europæiske marked. Dette strider stærkt imod de konklusioner der blev draget i den øko-

nomiske del af afhandlingen, samtidig med at det ikke er foreneligt med EU’s principper og værdier om 

en fri konkurrence.         
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