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I. ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE VOORGESTELDE VERORDENING

Momenteel beschikt de EU niet over een horizontaal wetgevingskader om haar rechten uit 
hoofde van de WTO en andere internationale handelsovereenkomsten te handhaven. In een 
context waarin het treffen van vergeldingsmaatregelen toeneemt, bestaat de legitieme opzet 
van het voorgestelde instrument erin de handhaving van de handelsrechten van de EU te 
versterken, de geloofwaardigheid van de EU te verhogen en uiteindelijk onze handelspartners 
ertoe bewegen de in handelsovereenkomsten vastgestelde regels na te leven. Dit voorstel past 
ook in een strategie inzake het openen van nieuwe markten voor de EU en het brengt de 
besluitvorming in overeenstemming met het Verdrag van Lissabon.

Dit nieuwe instrument moet ook gezien worden in het kader van multilaterale (WTO), 
regionale en bilaterale geschillenbeslechtingsregels. Deze geschillenbeslechtingsregels geven 
een land dat een klacht heeft ingediend reeds het recht om "in laatste instantie" tijdelijke, 
defensieve vergeldingsmaatregelen te treffen tegen een land, wanneer dat land verzuimt de 
regels van een geschillenbeslechtingsorgaan ten uitvoer te leggen. Er is dus in geen geval 
sprake van protectionisme.

Hoewel uw Rapporteur zeer overtuigd is van het nut van dit voorstel betekent dat niet dat de 
EU het treffen van evenwichtsherstellende maatregelen/tegenmaatregelen moet opvoeren, 
maar het zal het eventuele gebruik ervan ongetwijfeld vergemakkelijken. Uw Rapporteur is 
van mening dat, in de geest van het bekende citaat van Pascal Lamy, vergelding altijd als 
laatste redmiddel zal worden ingezet: “Consult before you legislate; negotiate before you 
litigate; compensate before you retaliate; and comply - at any rate". 

De voorbije jaren waren er slechts een handvol gevallen waarbij de EU tot vergelding is 
moeten overgaan. Het bestaan van een geloofwaardige dreiging is hoe dan ook een 
belangrijke factor voor het bekomen van gunstige schikkingen. Het tijdskader waarin een 
maatregel genomen kan worden is van het grootste belang. Vóór het Verdrag van Lissabon 
paste de EU een gevalsgewijze aanpak toe voor het treffen van vergeldingsmaatregelen tegen 
een derde land overeenkomstig het Memorandum inzake Geschillenbeslechting van de WTO 
(Dispute Settlement Understanding - DSU) of voor het treffen van evenwichtsherstellende 
maatregelen overeenkomstig de Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen. Dit gebeurde 
in de vorm van door de Raad vastgestelde verordeningen.  Nu zou, bij gebrek aan een 
horizontaal kader, elke beslissing goedgekeurd moeten worden volgens de gewone 
wetgevingsprocedure. Een proces dat doorgaans 15 à 31 maanden in beslag neemt. 

Hoewel we voor dit voorstel alle mogelijkheden grondig zouden moeten onderzoeken met 
betrekking tot de werkingssfeer, de beschikbare tegenmaatregelen en de betrokkenheid van 
het Parlement, is het heel belangrijk dat de EU dit horizontaal instrument zo snel mogelijk 
verkrijgt.

II. WERKINGSSFEER VAN DE VERORDENING 

In dit voorstel worden regels en procedures vastgesteld met het oog op een doeltreffende 
uitoefening van de rechten van de EU om concessies of andere verplichtingen uit hoofde van 
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internationale handelsovereenkomsten op te schorten of in te trekken (Artikel 1). Het is van 
toepassing in vier gevallen (artikel 3): 
- vergeldingsmaatregelen na uitspraken in handelsgeschillen op WTO-niveau (Artikel 22 van 
de WTO DSU); 
- vergeldingsmaatregelen na uitspraken in handelsgeschillen in het kader van internationale 
handelsovereenkomsten; 
- evenwichtsherstellende maatregelen wanneer een derde land een vrijwaringsmaatregel 
neemt zonder aangepaste evenwichtsherstellende maatregelen (Artikel 8 van de WTO-
Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen);
- evenwichtsherstellende maatregelen in geval van wijzigingen door een derde partij van zijn 
concessies overeenkomstig artikel XXVIII van de GATT zonder het bieden van bevredigende 
compensatie.

III. SOORTEN VOORGENOMEN HANDELSPOLITIEKE MAATREGELEN

In Artikel 5 worden drie soorten tegenmaatregelen opgenomen: 
1 - opschorting van tariefconcessies en instelling van nieuwe douanerechten; 
2 - instelling of verhoging van kwantitatieve beperkingen op de invoer of uitvoer van 
goederen; 
3 - opschorting van concessies op het gebied van overheidsopdrachten. 

Het voorstel zou het enkel mogelijk maken voor de EU om tegenmaatregelen te nemen zodra 
een internationaal, regionaal of bilateraal geschillenbeslechtingsorgaan er toestemming voor 
heeft gegeven. Dit belet de EU echter niet te bepalen welke tegenmaatregel het meest geschikt 
is om haar rechten efficiënt te handhaven. Bijvoorbeeld op welke sector of welk verdrag van 
het derde land de tegenmaatregel gericht zal zijn. 

De omstandigheden waarin sectoroverschrijdende vergeldingsmaatregelen kunnen worden 
toegestaan worden beschreven in Artikel 22.3 van de DSU. De uitdrukking 
"sectoroverschrijdende vergeldingsmaatregelen" komt in de tekst niet voor, maar is een korte 
aanduiding om een situatie te omschrijven waarin het land dat een klacht heeft ingediend 
vergeldingsmaatregelen neemt in een sector waarin, of met betrekking tot een overeenkomst 
waarbij de verwerende partij geen overtreding heeft begaan. Artikel 8 van de Overeenkomst 
inzake vrijwaringsmaatregelen voorziet in dezelfde regeling.

A. Diensten en IER

De voorgestelde verordening voorziet in een aantal handelspolitieke tegenmaatregelen die 
zich, op grond van Artikel 5, beperken tot goederen en overheidsopdrachten. 

Diensten, met uitzondering van overheidsopdrachten, en IER zijn de facto uitgesloten als 
handhavingsmechanismen. Als de EU genoodzaakt zou zijn tegenmaatregelen te nemen op 
deze gebieden, respectievelijk de GATS (Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel) 
en de TRIPS-overeenkomst (WTO-Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de 
intellectuele eigendom), dan zou dit moeten gebeuren "in het kader van andere procedures", in 
de vorm van tijdrovende ad hoc verordeningen.
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Om dit te rechtvaardigen haalt de Commissie het gebrek aan expertise aan bij het toepassen 
van handhavingsmaatregelen op het gebied van diensten en IER, waarbij complexe technische 
en juridische moeilijkheden kunnen voorkomen. 

Hoewel de WTO-regels sectoroverschrijdende vergeldingsmaatregelen toelaten, is het 
toepassen van vergelding enkel en alleen in het kader van goederen niet altijd praktisch of 
efficiënt. Ofschoon er voor diensten geen horizontale marktregulering is in de EU, zou de EU-
wetgeving in een aantal sectoren het overwegen van tegenmaatregelen toelaten. Voordat de 
mogelijkheid wordt uitgesloten om handhavingsmaatregelen in te voeren op het gebied van 
diensten, zullen we analyseren wat de praktische implicaties zijn en of er vanuit de industrie 
interesse voor is. Het toenemend belang van diensten in regionale en bilaterale 
vrijhandelsovereenkomsten toont des te meer aan dat het invoeren van diensten op zijn minst 
zou moeten worden overwogen. 

Er zijn nog meer problemen met sectoroverschrijdende vergeldingsmaatregelen inzake 
intellectuele-eigendomsrechten. Ten eerste zijn bepaalde problemen inherent aan de EU-
wetgeving. Ten tweede kunnen tegenmaatregelen op het gebied van IER moeilijke vragen 
doen rijzen inzake de verplichtingen van lidstaten in het kader van het internationale recht en 
andere praktische problemen tot gevolg hebben. 

De WTO-regels laten het opschorten van rechten en verplichtingen wel toe in het kader van 
de TRIPS-overeenkomst naar aanleiding van handelsgeschillen in WTO-verband. Doch, 
hoewel de opschorting van IER in enkele gevallen door een geschillenbeslechtingsorgaan 
werd goedgekeurd, is de opschorting nooit feitelijk uitgevoerd. 

B. Overheidsopdrachten

Het is van het grootste belang deze ontwerp-verordening te onderscheiden van de 
besprekingen omtrent wederkerigheid in het kader van de ontwerp-verordening inzake 
wederkerigheid bij openbare aanbestedingen. Dit voorstel heeft tot doel de rechten die de EU 
al heeft te versterken.

Alhoewel deze tekst niet zeer duidelijk is, voorziet dit voorstel in de vaststelling van 
maatregelen inzake openbare aanbestedingen. Niet enkel in de context van Overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten ("de GPA"), maar ook in andere omstandigheden, meer bepaald 
wanneer een vrijhandelspartner zich niet houdt aan de aanbestedingsverplichtingen zoals 
bepaald in diens vrijhandelsovereenkomsten. Dit zou uitvoeriger kunnen worden uiteengezet.

De GPA wordt al toegepast in de WTO DSU-regels en machtigt de partijen om 
tegenmaatregelen te nemen in geval van onrechtmatigheden. Het bijzondere van de GPA is 
dat het sectoroverschrijdende vergeldingsmaatregelen uitsluit. Dat betekent dat bij inbreuken 
van de GPA beperkingen inzake overheidsopdrachten de enige mogelijke vorm van 
tegenmaatregelen zijn. De GATS en de TRIPS-overeenkomst, daarentegen, laten 
sectoroverschrijdende maatregelen wel toe, hoewel er regels moeten worden nageleefd. 

Verbintenissen op het gebied van overheidsopdrachten nemen toe als gevolg van de 
herziening van de GPA en het in vrijhandelsovereenkomsten opnemen van hoofdstukken 
inzake overheidsopdrachten en zeer uitgebreide hoofdstukken inzake geschillenbeslechting. 



DT\932018NL.doc 5/6 PE508.131v01-00

NL

Hoewel in het verleden bilaterale geschillen nauwelijks voorkwamen, is het aanneembaar dat 
er in te toekomst sprake zal zijn van geschillenbeslechting in het kader van 
vrijhandelsovereenkomsten en de EU moet daar op voorbereid zijn.

Na bijna vijftig jaar lang een gemeenschappelijke handelspolitiek te hebben gevoerd kunnen 
we niet tegen onze burgers zeggen dat de EU onze handelsverdragen wel afsluit, maar niet 
over de geschikte handhavingsmechanismen beschikt om op de naleving ervan toe te zien.  

IV. HET VERZAMELEN VAN INFORMATIE 

Het voorstel verwijst meer dan eens naar het concept "(algemeen) belang" en "economisch 
belang" van de EU. De Commissie rechtvaardigt deze formulering door te verwijzen naar 
overeenkomstige formuleringen, in het bijzonder in de Toegeving.

Overeenkomstig artikel 9 zal de Commissie informatie en standpunten inwinnen over de 
economische belangen van de EU in specifieke producten of sectoren, in toepassing van deze 
verordening. Aangezien de keuze van de tegenmaatregel en de sector of overeenkomst van het 
derde land waartegen de maatregel gericht is, zeer belangrijk is voor de marktdeelnemers van 
de EU, is het van belang meer details mee te nemen tijdens het verzamelen van de informatie. 
Op die manier kan de Commissie rekening houden met alle standpunten en informatie en kan 
ze op een uitvoerige manier het algemene en het economische belang van de EU definiëren, 
zonder daarbij de sociale component en het milieu achterwege te laten. 

V. GROTERE BETROKKENHEID VAN HET PARLEMENT  

Met betrekking tot de betrokkenheid van het EP in de procedures is dit voorstel niet zeer 
uitgebreid. Het zou geëvalueerd moeten worden, rekening houdend met:
- Artikel 11 "Toetsingsrecht van het EP" van verordening 182/2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten 
de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren;
- Kaderovereenkomst betreffende de verspreiding van handelsdocumenten;
- Artikel 88 van het reglement van orde van het EP. 

Een beslissing van de Commissie om handelspolitieke tegenmaatregelen te nemen zou 
verregaande gevolgen hebben, niet enkel op economisch vlak, maar ook op algemeen politiek 
vlak. Het probleem van het betrekken van het Parlement in alle stadia van de procedure en de 
noodzaak aan transparantie moet grondig geëvalueerd worden.  

- Moet een bijkomend ad hoc controle-/raadplegingproces bedacht worden voor verschillende 
stadia in de procedure? In het bijzonder wanneer een WTO-lidstaat een deadline opgelegd 
krijgt om een WTO-uitspraak na te komen en onmiddellijk na het vervallen van deze 
deadline.
- Hoe zal men het Parlement tijdig - idealiter vóór de beslissing genomen wordt - informeren? 
- Welk mechanisme zal worden toegepast om het mogelijk te maken het Parlement bij deze 
maatregelen te betrekken? 
- Hoe kan de vertrouwelijkheid van deze gevoelige informatie worden verzekerd? 
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- Moet er een voorwaarde aan de verordening zelf worden toegevoegd in verband met het 
consulteren/informeren van het Parlement (overwegingen, artikels) of in een begeleidend 
document (aangifte)?  


