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EU:s förordning om veterinärmedicinska produkter (VMP) -
artikel 118 och krav på producenter i tredjeland

• I VMP fastställs att producenter i tredjeland som vill exportera 
animaliska produkter till EU inte får använda antibiotika som 
tillväxtbefrämjare, eller använda vissa antibiotika som enligt 
förordningen ska reserveras för humant bruk, i uppfödningen. 

• EU:s kontrollförordning har ändrats för att efterlevnaden av förbudet 
mot viss användning av antibiotika vid import ska kunna kontrolleras. 
Har notifierats till WTO.

• Kommissionen har ännu inte presenterat förslag på 
genomförandeförordning för att fastställa kriterier för import.

• Kriterier för att identifiera antibiotika som ska reserveras för humant 
bruk är klara. Har notifierats till WTO.

• En lista över dessa antibiotika kommer att publiceras. 
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Negativa reaktioner från WTO-medlemmar 

• Förordningen med kraven på import notifierades till WTO i mars 
2019.

• Flera WTO-medlemmar, företrädesvis från västra hemisfären, har 
reagerat negativt och hänvisar till att varje land ansvarar för sin egen 
produktion och att det inte är tillåtet för andra länder att ställa direkta 
krav på landets produktionsmetoder så länge det inte finns en risk för 
att människor blir sjuka av att äta ett livsmedel.

• Regelverket har uppfattats som potentiellt handelshinder i strid mot 
WTO-regelverket och lyfts återkommande som s.k. specifikt 
handelshinder i WTO:s SPS-kommitté. 

• Några WTO-medlemmar hävdar att EU genom kraven på import 
skadar internationellt samarbete om AMR i andra fora.
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Vad säger WTO-regelverket?

• Utgångspunkten i WTO:s regelverk är att varje land ansvarar för sin 
egen produktion. Samtidigt har varje land rätt att fastställa sin 
skyddsnivå vid import av varor när det gäller t.ex. konsumentskydd, 
miljöskydd m.m.

• Krav som ställs i handeln ska alltså enligt denna utgångspunkt 
påverka varors direkta egenskaper. För livsmedel är WTO:s avtal om 
Sanitära och fytosanitära frågor (SPS-avtalet) tillämpligt för åtgärder 
som skyddar konsumenter, djur och växter.

• Det har därmed inte ansetts tillåtet för andra länder att ställa krav på 
exportlandets produktionsmetoder. 

• Syftet är att motverka protektionism samt att länder kan välja de 
lösningar som är effektivast för att uppnå krav på produkter.
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WTO-regelverket - VMP

• Kraven i VMP påverkar inte köttets direkta produktegenskaper, 
dvs kraven införs inte för att direkt skydda människors eller 
djurs hälsa. De gränsvärden som fastställs för antibiotikarester 
i kött måste respekteras redan idag. 

• SPS-avtalet torde därmed inte bli tillämpligt. 
• Det handlar istället om krav som inte påverkar produktens 

direkta egenskaper – s.k. icke produktrelaterade produktions-
och processmetoder – t.ex. miljöeffekter, arbetsvillkor och 
djurvälfärd i det producerande landet. I det här fallet krav på 
antibiotikaanvändning i djurproduktionen. 
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GATT – grundläggande principer – icke-diskriminering

• Icke-diskriminering – huvudprincip i WTO-regelverket (1947 
General Agreement on Tariffs and Trade)

• Mest-gynnade-nationsprincipen som innebär
samma förmåner ska gälla för alla WTO-medlemmar
ej diskriminera mellan ”like products” (likadana varor) från 

olika medlemmar 
tolkningar av ”like products” i WTO har hittills inte gjort 

skillnad på produkter som enbart skiljer sig v.g. 
produktionsmetoder

• Principen om nationell behandling som innebär att importerade 
”like products” behandlas lika som inhemska produkter. 
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Undantag i GATT

• En WTO-medlem kan åberopa undantagen i artikel XX i GATT-
avtalet som ger medlemsländer rätt att begränsa handel för att 
uppnå andra samhälleliga mål. 

• Sluten lista över undantag, bl.a.  
Åtgärder nödvändiga för skydd av allmän moral 
Åtgärder nödvändiga för skydd av människors, djurs, 

växters liv eller hälsa
Åtgärder relaterade till att bevara ändliga naturresurser

• Även om en åtgärd bedöms ha ett legitimt syfte är 
utformningen och tillämpningen av åtgärden av avgörande 
betydelse för dess WTO-förenlighet.
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Om det blir en handelstvist – vad tittar en panel på?

• EU:s handelspartners kan initiera en tvist i WTO (först konsultationer, sedan 
panel).

• Enligt WTO-reglerna ska handelshindrande åtgärder vara transparenta, icke-
diskriminerade och så lite handelsstörande som möjligt. 

• En ev. WTO-panel kommer att bedöma 
 om åtgärden har ett legitimt syfte och inte ett dolt protektionistiskt syfte,
 om åtgärden kan bidra till detta syfte, 
 om det handlar om ett gränsöverskridande problem
 om ansträngningar har gjorts av EU för att nå en multilateral lösning
 om åtgärden har stöd i internationella riktlinjer eller standarder
 om andra mindre handelsbegränsande åtgärder har övervägts
 att likvärdiga krav/program/åtgärder godtas. 
 konsekvenser av tillämpningen av åtgärden
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Ett panelutslag

• Inom 6 månader i normalfallet ska panelen ge sitt utslag.
• Svårt i nuläget att slutligt lösa en tvist eftersom det inte 

finns ett överprövningsorgan som kan pröva en 
överklagan av panelutslag.

• Svårt att förutse utfall i tvist, bedömning från fall-till-fall.
• Även om en åtgärd bedöms strida mot WTO:s regler kan 

den bibehållas om det rör en politiskt viktig fråga, men då 
kan klagande parter införa strafftullar (exempel: 
hormontvisten som senare lösts ut genom att klagande 
parter kan exportera 45 000 ton hormonfritt kött tullfritt till 
EU).
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Vad talar för att EU kan försvara VMP i WTO?

• Antibiotikaresistens är en global utmaning och det finns ett orsakssamband 
mellan ökad global antibiotikaanvändning och uppkomsten av 
antibiotikaresistens.

• Frågan aktuellt i flera internationella sammanhang där utfasning av 
medicinskt viktiga antibiotika som tillväxtbefrämjare omfattas, t.ex. i WHO, 
FAO, Codex Alimentarius, Global Leaders Group och i G20-samarbetet.  

• Frågan finns därmed på den globala dagordningen. 
• EU har aktivt arbetat för internationella överenskommelser och samarbetar 

även bilateralt med handelspartners mot AMR (visat sin goda vilja).
• En ev. WTO-panel ska vid en bedömning av krav på produktionsmetoder 

beakta målet hållbar utveckling och tolka WTO:s regelverk mot bakgrund av 
dagens utmaningar på hållbarhetsområdet.

• Slutligen, är det politiskt attraktivt att ta EU till en WTO-tvist med tanke på 
AMR-frågans betydelse?
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