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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener plaatst de vrije handel binnen de Europese Unie tegenover de invoerbelemmeringen 
bij de handel met derde landen. Indiener presenteert een samenhangend statistisch model voor 
de berekening van invoerrechten, waarbij hij factoren als kosten voor de samenleving en het 
milieu incalculeert, en waarmee gelijke concurrentie mogelijk zou worden gemaakt en voor 
de handel wereldwijd een win-winsituatie zou worden gecreëerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010

De Commissie hecht grote waarde aan eerlijke en open handel. Hoewel de Commissie ervan 
overtuigd is dat openheid belangrijke voordelen met zich meebrengt, zoals een aanzienlijke 
groei van de handel en het BBP, een vermindering van armoede, en een verbeterde 
economische efficiëntie en innovatie, is zij zich bewust van het feit dat er gelijke concurrentie 
moet zijn.

Tegelijkertijd hecht zij grote waarde aan een verschuiving naar groei die ook rekening houdt 
met het milieu en sociale aspecten. Dit is tevens wat zij tracht te bereiken met de nieuwe 
Europa 2020-strategie, die de komende maanden wordt gedefinieerd. Een open handelsbeleid 
zal een belangrijk element zijn dat de koers aangeeft voor de externe projectie van de 
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beginselen die ten grondslag liggen aan de strategie: openheid, bescherming en duurzaamheid 
als het gaat om de samenleving en het milieu, en een constructieve betrokkenheid op het 
wereldtoneel.

Ten eerste is het belang van een open en eerlijke handel de reden waarom de Commissie er 
alles aan doet om de internationale handelsregels te steunen en te verdedigen. Het doorvoeren 
van nieuwe tarieven die op een bilateraal niveau worden berekend ter compensatie van de 
verschillen in kosten die landen maken voor de samenleving en het milieu, zou een 
ingrijpende wijziging van de regels van de Wereldhandelsorganisatie betekenen. De kans is 
uiterst klein dat hierover overeenstemming zou kunnen worden bereikt met 
ontwikkelingslanden, en aangezien de Wereldhandelsorganisatie een organisatie is die alleen 
besluiten doorvoert als hierover overeenstemming is bereikt, lijkt het vrijwel uitgesloten dat 
dit voorstel kans van slagen heeft.

Ook de EU-wetgeving maakt het onmogelijk om een dergelijk tarief door te voeren. De EU is 
sinds 1958 een douane-unie. Dit houdt in dat alle douanerechten en -beperkingen tussen 
lidstaten onderling zijn afgeschaft en dat er een gemeenschappelijk douanetarief geldt voor 
goederen uit derde landen. Het doorvoeren van een bilateraal tarief voor landen binnen de EU 
is derhalve niet mogelijk, net als dat landen binnen de Unie geen eigen bilaterale tarieven 
mogen opleggen aan individuele handelspartners van buiten de EU. 

De eis dat de belastingopbrengsten moeten worden teruggegeven aan de exporterende landen 
ter compensatie van sociale en ecologische schade zou ook inbreuk maken op de 
bevoegdheden van nationale regeringen, omdat er dan voor deze landen wordt besloten hoe 
zij het geld moeten besteden waar zij recht op hebben.

Ten slotte, vanuit een puur technisch oogpunt en afgezien van de hiervoor genoemde 
juridische verplichten en beperkingen, zou deze methode moeilijk toe te passen zijn. Vaak is 
er geen rechtstreeks verband tussen de sociale kosten van een product en de uiteindelijke prijs 
hiervan. In theorie is een handelsbelasting een uiterst inefficiënte manier om de verschillen 
aan te pakken tussen het economische en sociale beleid van verschillende landen, zowel in 
Europa als de rest van de wereld. Het voorgestelde tarief komt in de buurt van een Pigou-
belasting, ofwel een belasting die is bedoeld ter correctie van negatieve externaliteiten. Het 
gebruik van handelsbeleid om grensoverschrijdende externaliteiten op te lossen, ligt echter 
niet altijd voor de hand. Het is niet gegarandeerd dat er na het heffen van de belasting altijd 
een optimaal evenwicht wordt bereikt, en het is mogelijk dat het gewenste effect niet wordt 
gerealiseerd. Afgezien van deze theoretische overwegingen kent elke praktische toepassing 
van een Pigou-belasting een verre van triviaal probleem, namelijk de complexiteit bij het 
vaststellen van het belastingniveau. 

Het idee van het berekenen van een "Sozialquote" (een statistische waarde die aangeeft welk 
deel van het BBP voor sociale doeleinden wordt gebruikt) voor het vaststellen van het tarief is 
problematisch, aangezien een berekening van de verschillen tussen de kosten voor de 
samenleving en het milieu niet noodzakelijkerwijs als maatstaf kan worden gebruikt. Het 
grootste zwakke punt van deze maatstaf is dat er geen rekening wordt gehouden met 
efficiëntie, maar dat er alleen naar absolute getallen wordt gekeken. De efficiëntie van het 
sociale systeem of het milieusysteem wordt derhalve niet uitgedrukt. Als de economie bloeit 
en de werkloosheid laag is, zal de "Sozialquote" per definitie lager zijn. Door veel geld uit te 
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geven aan sociale voorzieningen zou deze toenemen, maar hoge uitgaven resulteren niet 
noodzakelijkerwijs in een positief resultaat. Omgekeerd geldt dat als er efficiënt wordt 
gewerkt en minder wordt uitgegeven, de "Sozialquote" juist zou afnemen. 

Conclusie

De Commissie is van mening dat het voorgestelde tarief niet in overeenstemming is met EU-
wetgeving en de internationale verplichtingen van de EU. Voorts twijfelt de Commissie eraan 
of het voorgestelde tarief een optimale manier is om de sociale en economische verschillen 
tussen landen aan te pakken.


